
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LIII Nr. 12 823 Duminică 20 noiembrie 1983 6 PAGINI - 50 BANI

încheierea vizitei oficiale de prietenie întreprinse
la invitația președintelui Nicolae Ceausescu,

de președintele Mohamed Khouna Ould Haidalla
Documentele semnate, înțelegerile realizate în cadrul dialogului 
la nivel înalt deschid noi perspective dezvoltării colaborării 

româno-mauritanîene, corespunzător intereselor ambelor
popoare, cauzei păcii și cooperării internaționale

Ceremonia 
semnării 

documentelor 
oficiale

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și locotenent-colonel Mohamed 
Khouna Ould Haidalla, președintele 
Comitetului Militar de Salvare Na
țională, șef al statului Republica Is
lamică Mauritania, au semnat, sim- 
bătă dimineața, în cadrul unei cere
monii care a avut loc la Palatul Con
siliului de Stat, Declarația comună și 
Acordul-program privind dezvoltarea 
cooperării economice și tehnice și a 
schimburilor comerciale dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Islamică Mauritania.

După semnare, cei doi președinți 
și-au strîns miinile cu căldură.

I>a ceremonie au participat :
Din partea română — tovarășii Ion 

Dincă, Constantin Olteanu. Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ștefan 
Andrei, Ștefan Birlea, alte persoane 
oficiale. " ’ ' • -r-4.

Din partea mauritaniană — Anne 
Amadou Babaly, Ahmed Ould Minnih. 
Mohamed Lemine Ould N’Diayane. 
Ahmed Ould Zein, celelalte persoane 
oficiale mauri taniene.

încheierea convorbirilor oficiale româno-mauritaniene
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-a reîntîlnit, simbătă diminea
ța. cu locotenent-colonel Mohamed 
Khouna Ould Haidalla, președintele

Comitetului Militar de Salvare Na
țională, șef al statului Republica Is
lamică Mauritania.

în acest cadru, cei doi președinți 
și-au exprimat satisfacția pentru în

țelegerile la care s-a ajuns în timpul 
vizitei, încrederea că schimbul de 
vederi și documentele convenite cu 
acest prilej corespund intereselor 
popoarelor român și mauritanian,

Plecarea din Capitală

cauzei păcii, progresului și cooperă
rii internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ru
gat să se transmită poporului mau
ritanian sentimentele de prietenie și 
solidaritate ale poporului român, 
urări de noi succese pe calea dez
voltării sale economico-sociale, li
bere și independente.

Președintele Mohamed Khouna 
Ould Haidalla a exprimat, încă o 
dată, cele mai vii mulțumiri pentru 
ospitalitatea de care s-a bucurat de
legația mauritaniană în timpul vizi
tei în România, pentru primirea 
deosebit de călduroasă ce i s-a făcut, 
pentru spiritul de înțelegere și soli
daritate frățească în care au decurs 
convorbirile la nivel înalt.

Cei doi președinți au apreciat că, 
prin rezultatele sale, vizita se con
stituie ca un moment important în 
dezvoltarea continuă a conlucrării 
româno-mauritaniene pe plan bila
teral, precum și in sfera vieții inter
naționale.

Simbătă s-a încheiat vizita oficială 
de prietenie, întreprinsă în tara 
noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, de loco
tenent-colonel Mohamed Khouna 
Ould Haidalla, președintele Comite
tului Militar de Salvare Națională, 
șef al statului Republica Islamică 
Mauritania.

Dialogul la nivel înalt româno- 
mauritanian de la București se în
scrie. prin rezultatele sale rodnice, 
ca un moment deosebit în evoluția 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și popoare, ca o 
contribuție de seamă la cauza păcii, 
cooperării și Înțelegerii internațio
nale.

Ceremonia plecării s-a desfășurat

pe aeroportul Otopeni. Pe frontispi
ciul aerogării se aflau, încadrate de 
drapelele de stat ale celor două țări, 
portretele președintelui Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu, 
și președintelui Comitetului Militar 
de Salvare Națională, șef al statului 
Republica Islamică Mauritania, loco-
(Continuare in pag. a IÎI-a)

ORIENTĂRILE Șl SARCINILE SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU LA PLENARA C.C. AL P.C.R.

Program de acțiune concret și mobilizator 
pentru creșterea producției agricole

„Dispunem acum de tot ce este necesar din punct de vedere 
tehnic, avem suficiente cadre de specialiști, avem muncitori, avem 
cooperatori, o țărănime care a căpătat, în condițiile noi, experiența 
muncilor în sistem mecanizat. Deci, trebuie să trecem cu hotărîre 
să realizăm prevederile în agricultură!”.

NICOLAE CEAUȘESCU
întregul nostru popor a urmărit 

cu deosebit Interes lucrările re
centei plenare a C.C. al P.C.R., 
desfășurate sub președinția tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al partidului, în 
cadrul căreia a fost dezbătut și a- 
probat și proiectul Planului de dez
voltare a agriculturii și industriei 
alimentare, gospodăririi apelor și 
silviculturii pe anul 1984. Elaborat 
cu contribuția esențială a secreta
rului general al partidului și in 
deplină concordanță cu orientările 
și sarcinile de bază stabilite de 
Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului, proiectul 
de plan atribuie acestei ramuri de 
bază a economiei naționale — prin 
obiectivele pe care le stabilește, 
prin căile și mijloacele prevăzute 
pentru înfăptuirea lor — dimen
siuni menite să-i asigure dezvol
tarea pe un plan superior, sporirea 
contribuției ei la dezvoltarea ge

nerală a țării, Ia ridicarea bună
stării întregului popor.

Desfășurată la scurt timp după 
încheierea ultimei campanii agri
cole a acestui an, plenara Comite
tului Central al partidului a con
stituit și un prilej pentru contu
rarea unor concluzii și învățămin
te din activitatea de pînă acum a 
oamenilor muncii din agricultură, 
pentru stabilirea căilor și măsuri
lor practice menite să pună mai 
deplin în valoare rezervele mari 
care există în fiecare județ, în fie
care unitate agricolă pentru spo
rirea producției vegetale și ani
male. Prin profunzimea analizei 
problemelor abordate, prin orien
tările și sarcipile formulate, cu- 
vîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenară ilustrează în 
mod grăitor grija permanentă pe 
care partidul nostru, secretarul său 
general o acordă accentuării pro
cesului de dezvoltare intensivă a

agriculturii, înfăptuirii importan
telor obiective ale noii revoluții a- 
grare, în vederea aprovizionării in 
condiții cit mai bune a populației 
cu produse agroalimentare, asigu
rării celorlalte cerințe ale econo
mici naționale.

Plenara a reliefat cu pregnanță, 
și de această dată că în complexa 
activitate de elaborare și funda
mentare a planului de dezvoltare a 
agriculturii și industriei alimenta
re pe anul viitor s-a evidențiat in 
mod strălucit rolul esențial, deter
minant al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care a stabilit cu înaltă 
exigență principalele obiective ce 
trebuie realizate în agricultură și 
în industria alimentară, a indicat 
proporțiile care trebuie să se reali
zeze între diferite sectoare ale 
producției vegetale și animale și, 
strîns legat de aceasta, prioritatea
(Continuare în pag. a Il-a)

PARTIDUL COMUNIST ROMAN 
- încercatul conducător al luptei poporului 

pentru apărarea unității naționale, a libertății 
și independenței patriei

„De-a lungul îndelungatei sale istorii, poporul român a dus 
lupte aprige împotriva exploatării, pentru libertate și dreptate so
cială, împotriva asupririi străine, pentru neatîrnare, pentru for
marea națiunii române și a statului unitar. Partidul Comunist 
Român a ridicat pe o treaptă superioară aceste glorioase tradiții de 
luptă ale poporului, ale mișcării muncitorești și democratice din 
România, a organizat toate marile bătălii de clasă ale proletariatu
lui, ale maselor muncitoare, împotriva exploatatorilor și reacțiunii, 
pentru apărarea intereselor și drepturilor lor vitale”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Făurirea statului național unitar 

român, în urmă cu 65 de ani, a de
terminat intrarea țării noastre într-o 
nouă etapă, asigurînd premisele pen
tru dezvoltarea mai intensă a forțelor 
de producție, pentru accelerarea pro
gresului economic, social și cultu
ral al țării. Pe această temelie au 
crescut și s-au întărit forțele clasei 
muncitoare, ale mișcării revoluțio
nare, s-a intensificat lupta general- 
democratică. Cu toate acestea, aștep
tările și speranțele maselor popu
lare, marile probleme ale societății 
românești nu și-au putut găsi o 
soluționare deplină, corespunzătoare 
intereselor oamenilor muncii.

în aceste condiții a revenit Parti
dului Comunist Român, făurit in mai 
1921, înalta misiune de a conduce 
lupta maselor pentru libertate și 
dreptate (socială, împotriva exploată
rii și asupririi, de a acționa ferm 
pentru unirea in luptă a tuturor for
țelor sociale apte să contribuie la îm
plinirea celor mai înalte aspirații ale 
poporului. Este meritul istoric al 
partidului nostru comunist de a fi în
țeles cu toată claritatea, de la bun 
început, că eliberarea deplină și de
finitivă de sub orice fel de dominație 
și asuprire — chezășie a întăririi și 
consolidării unității naționale — va 
putea fi dobîndită numai dacă clasa 
muncitoare, toți oamenii muncii vor 
acționa strîns uniți.

Preocupîndu-se de realizarea unei 
asemenea unități largi a maselor 
muncitoare din întreaga țară, a celor 
mai diferite forțe politice, comuniștii 
au urmărit constant înfăptuirea, în

primul rind, a unității de acțiune a 
clasei muncitoare. „Trebuie, practic, 
frontul unic de sus și de jos pentru 
ducerea cu succes a luptelor zilnice 
și realizarea unității“ — subliniau, de 
pildă, documentele Plenarei C.C. al 
P.C.R. din iulie 1925. Ideea o reîntîl- 
nim in zeci și zeci de alte documente 
ale comuniștilor ca, de pildă, intr-un

document din 1936 : „Imense sînt 
puterile unite ale maselor. Formi
dabilă puterea unită a proleta
riatului. Rolul nostru de proletari, 
rolul partidelor noastre ca partide 
muncitorești este să fie in fruntea 
acestei lupte. Succesul ei atirnă nu
mai și numai de unitatea proletară, 
de unitatea maselor. Această unitate 
este in curs și nimic nu o va putea 
opri. Să ajutăm, să grăbim realiza
rea ei“.

Pe astfel de coordonate perioada 
dintre cele două războaie mondiale, 
caracterizată prin adincirea continuă 
a contradicțiilor sociale, a fost jalo
nată de nenumărate bătălii ale cla
sei muncitoare, ale maselor largi 
populare, fără deosebire de naționa
litate, organizate și conduse de Parti
dul Comunist Român. în cursul aces
tor ridicări la luptă ale muncitorimii 
s-a cristalizat adesea unitatea de ac
țiune proletară, s-au făcut pași suc
cesivi spre realizarea Frontului Unic 
Muncitoresc în România, spre colabo
rarea strînsă a muncitorilor, fără 
deosebire de apartenență politică. 
Atunci cînd — pe deasupra oricăror 
neînțelegeri și deosebiri — munci
torii au găsit albia luptei comune, 
tăria ripostelor, pe care le-au dat

Prof, univ. dr. Gh. I. ION1ȚA
(Continuare în pag. a IV-a)

DECLARAȚIE COMUNĂ
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste România, loco
tenent-colonel Mohamed Khouna Ould Haidalla, 
președintele Comitetului Militar de Salvare Na
țională, șef al statului Republica Islamică Mauri
tania, a efectuat o vizită oficială de prietenie 
in Republica Socialistă România, in perioada 
17—19 noiembrie 1983.

Intre cei doi președinți au avut loc convorbiri 
oficiale desfășurate intr-o atmosferă cordială, de 
prietenie și înțelegere reciprocă. în cadrul con
vorbirilor s-a făcut o analiză a stadiului rapor
turilor bilaterale româno-mauritaniene și a 
perspectivelor dezvoltării lor și s-a procedat la 
un schimb de vederi cu privire la problemele 
actuale ale vieții internaționale.

La convorbiri au participat :
Din partea română : Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului ; Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe ; Ștefan Birlea, pre
ședintele Comitetului de Stat al Planificării ; 
Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale ; loan 
Avram, ministrul industriei construcțiilor de 
mașini ; Ion Lăzărescu, ministrul minelor,; Ma
rin Capisizu, ministru secretar de stat Ia Minis
terul Agriculturii și Industriei Alimentare ; 
Florea Dumitrescu, ministru secretar de stat, 
consilier al președintelui Republicii ; Constantin 
Mitea, consilier al președintelui Republicii ; Pe
tre Tănăsie, director in Ministerul Afacerilor 
Externe ; Dimitrie Stănescu, însărcinat cu afa
ceri a.i. al României in Mauritania.

Din partea mauritaniană : locotenent-colonel 
Anne Amadou Babaly, membru al C.M.S.N., mi
nistrul industriei și minelor ; maior Ahmed Ould 
Minnih, membru al C.M.S.N., ministrul afaceri

lor externe și cooperării ; căpitan Mohamed 
Lemine Ould N’Diayane, membru al C.M.S.N., 
viceministru al pescuitului și economiei mariti
me ; Ahmed Ould Zein, ministrul planului și 
amenajării teritoriului ; Mohamed Abderrahma- 
nc Ould Saibott, director al Cabinetului pre
ședintelui C.M.S.N., șef al statului ; Yahdih Ould 
Sid’Ahmed, ambasadorul Mauritaniei in Româ
nia ; Mohamed Lemine Chebih Ould Melainine, 
consilier al președintelui C.M.S.N., șef ai statu
lui ; Dah Ould Abdi, consilier de presă la Cabi
netul șefului statului ; Mohamed Mahmoud Ould 
Mohamed Val, ambasador, director în Ministe
rul Afacerilor Externe și Cooperării ; Thiam 
Abdoul, director în Ministerul Industriei și Mi
nelor ; Kamel Mejid, consilier in Ministerul 
Pescuitului și Economiei Maritime.

I
Analizind stadiul actual al relațiilor bilaterale, 

cei doi șefi de stat și-au exprimat deplina sa
tisfacție pentru evoluția pozitivă a raporturilor 
de prietenie și conlucrare rodnică dintre Româ
nia și Mauritania in domeniile politic, economic 
și cultural.

Președintele Republicii Socialiste România și 
președintele Comitetului Militar de Salvare 
Națională, șeful statului Republica Islamică 
Mauritania, au reliefat importanța deosebită a 
relațiilor economice ca factori hotăritori pentru 
lărgirea și aprofundarea raporturilor trainice de 
colaborare dintre cele două țări, în conformitate 
cu aspirațiile popoarelor lor.

Cei doi președinți consideră că economiile ce
lor două țări, complementare și cu obiective 
importante de dezvoltare, oferă posibilități pen

tru extinderea schimburilor economice, precum 
și pentru realizarea de obiective prioritare pen
tru dezvoltarea economică și socială a Maurita
niei, in special in sectoarele pescuitului, hidrau
licii, agriculturii, industriei agroalimentare, 
mine, construcții, transporturi, telecomunicații și 
altele. înfăptuirea practică a acestei cooperări 
urmează să se facă în forme reciproc avantajoa
se, inclusiv prin societăți mixte româno- 
mauritaniene.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mohamed Khouna Ould Haidalla hotărăsc să 
dea directive organismelor de resort să aplice 
măsurile potrivite pentru a promova și intensi
fica schimburile comerciale intre cele două țări, 
în acest scop și pentru a deschide perspective 
mai largi cooperării bilaterale, ei au semnat 
Acordul-Program de dezvoltare a cooperării 
economice și tehnice și a schimburilor comer
ciale dintre Republica Socialistă România și Re
publica Islamică Mauritania, care definește 
obiectivele și modalitățile concrete de acțiune. 
Cei doi șefi de stat au convenit să fie convoca
tă încă în primul semestru al anului 1984 sesiu
nea Comisiei mixte româno-mauritaniene de 
cooperare economică și tehnică instituite intre 
cele două țări.

Cei doi șefi de stat evidențiază, totodată, im
portanța legăturilor dintre cele două țări in 
domeniile educației, științei, culturii, informații
lor și exprimă voința lor de a le extinde și mal 
mult în viitor.

Președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Co-
(Continuare in pag. a Hl-a)

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Locotenent - colonel
MOHAMED KHOUNA OULD HAIDALLA

Președintele Comitetului Militar de Salvare Națională, 
Șeful statului Republica Islamică Mauritania
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-----.. ..........= Pe șantierele de investiții----------- - -

MASURI CUPRINZĂTOARE PENTRU PUNEREA
IA TIMP IN FUNCȚIUNE A NOILOR CAPACITATI PLANIFICATE

Evidențiind din nou că, in domeniile investi
țiilor, obiectivul fundamental îl constituie res
pectarea riguroasă a termenelor de punere in 
funcțiune a tuturor capacităților planificate,‘la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R.., tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a subliniat : „Este ne
cesar să luăm toate măsurile pentru a realiza 
în întregime programul de investiții în toate 
sectoarele, pentru punerea la timp în producție 
a noilor capacități, spre a asigura in felul aces

ta tot ce este necesar pentru desfășurarea nor
mală a întregii activități*',

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile sint calculate pe nouă 
luni.

Pornind de la amploarea și complexitatea lu
crărilor care mai sînt de realizat în acest an, 
de la necesitatea ca fiecare nou obiectiv planifi
cat să intre neintîrziat în circuitul productiv, 
toți factorii angajați în procesul de realizare a 
obiectivelor de investiții sînt chemați să-și 
pună in valoare întreaga capacitate de orga
nizare și mobilizare a forțelor, să acționeze

ferm, pe multiple planuri, intronînd pretutin
deni o înaltă responsabilitate si o disciplină 
riguroasă in muncă, in vederea îndeplinirii 
acestei sarcini majore subliniate de secretarul 
general al partidului.

în grupajul de astăzi ne vom referi la activi
tatea ce se desfășoară in acest sens pe șantie
rele a două obiective industriale cu termen apro
piat de intrare în funcțiune.

Maximă răspundere pentru terminarea 
neîntirziată a ultimelor lucrări

întîrzierile pot și trebuie să fie 
recuperate

Program de acțiune concret și mobilizator 
pentru creșterea producției agricole

Pentru valorificarea oxidului de 
carbon — resursă refolosibilă rezul
tată din procesul de fabricare a car
bidului și care este arsă încă la faclă 
— la Combinatul chimic din Tîrnă- 
veni se află in construcție o moder
nă fabrică de acid formic și oxalic. 
Problema care se pune acum este : 
sînt asigurate condițiile pentru ca 
această fabrică, cu termene repro- 
gramate de punere în funcțiune, să 
intre în producție 
pină la sfirșitul 
anului ?

— Utilaiele teh
nologice sînt mon
tate. iar fabrica 
de acid formic si 
oxalic • este prac
tic terminată — 
precizează dr. ing. 
loan Boitan, directorul combina
tului. Totuși, din cauza unor 
lucrări nerealizate pină la aceas
tă oră și a căror valoare este mai 
mică de 100 000 lei. punerea în func
țiune a acestui imnortant obiec
tiv este pusă deocamdată sub semnul 
incertitudinii.

Care sînt cauzele ? Directorul com
binatului explică această situație pe 
seama faptului că lucrările de izola
ții la rețelele tehnologice și utilități 
nu sînt terminate. Este vorba, în 
principal, de lucrări de izolații ter
mice și antiacide. Pe de altă parte, 
verificările și probele la care au fost 
supuse instalațiile tehnologice scot în 
evidență, acum, în preajma punerii 
în funcțiune, existența unor greșeli 
de proiectare și execuție. Totodată, 
sînt necesare lucrări ufgente de re
mediere a unor construcții, degradate 
într-o anumită măsură, în timpul 
montajului utilajelor. în afară de 
modul neîngrijit in care au lucrat 
montorii, dificultăți serioase a creat 
și neconcordanța dintre planurile de 
construcții și cele de montaj.

Rămîne de neînțeles de ce con

Pe șantierul Fabricii 
de acid formic și oxalic 

din Tîrnăveni

VRANCEA:
Reducerea 

cheltuielilor materiale 
în unitățile industriale din 

județul Vrancea, preocuparea 
constantă pentru creșterea con
tinuă a calității și eficienței s-a 
materializat, in perioada par
cursă din acest an, și în reali
zarea unor însemnate economii 
la cheltuielile materiale de pro
ducție. Prin sporirea produc
tivității muncii, înnoirea și mo
dernizarea produselor, prin mai 
buna folosire a materiilor pri
me și materialelor, a utilajelor 
și instalațiilor tehnologice s-a 
reușit ca^.valoarea economiilor 
la cheltuielile materiale pen
tru producția-marfă realizată să 
ajungă lă peste 77 milioane lei. 
S-au evidențiat în mod deose
bit colectivele de muncă de la 
întreprinderea de scule și ele
mente hidraulice. întreprinde
rea de prelucrare a maselor 
plastice, întreprinderea de, tri
cotaje din Focșani și întreprin
derea chimică Mărășești, (Dan 
Drăgulescu, corespondentul 
„Scinteii"). 

structorul — Trustul de construcții 
chimice Cluj-Napoca — subantrepri- 
zele sale și proiectantul mai ales 
nu iau măsuri hotărite pentru solu
ționarea grabnică a. acestor neajun
suri, preferind in schimb să țină la 
nesfîrșit ședințe de comandament, in 
care se iau cu ușurință angajamente 
pe care nu le respectă însă nimeni. 
Așa a trecut luna octombrie și prima 
jumătate din noiembrie. Practic, deși 

investiția se află 
in apropierea sca
dentei. pe șantier 
se acționează lent. 
La data docu
mentării noastre, 
in afara celor 60 
de oameni ai 
constructorului si 
montorului. lu

crătorii Trustului de instalații si au
tomatizări București, de care este 
mare nevoie acum, lipseau practic de 
pe șantier.

Rezultă deci că principala carență 
manifestată pe acest șantier constă 
in lipsa de răspundere cu care o 
parte din factorii angajați în reali
zarea fabricii de acid formic și oxa
lic iși îndeplinesc sarcinile ce le 
revin. „Ședințomania" și promisiunile 
neonorate se dovedesc fără rezultat. 
Mai mult chiar, sînt păgubitoare. Este 
momentul ca cele două ministere 
coordonatoare — Ministerul Indus
triei Chimice și Ministerul Construc
țiilor Industriale — să intervină 
energic, prin măsuri hotărite pentru 
a pune ordine pe acest șantier. Cu 
atît mai mult cu cit volumul lucrări
lor rămase de executat este redus 
și stă pe deplin in puterea construc
torilor, montorilor și proiectantului 
să rezolve toate problemele actuale 
in timp util.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii”

In noua secție - de reșapare a anvelopelor - a întreprinderii de prelucrare a maselor plastice din Buzău
Foto : E. Dichiseanu

Cum se acționează pe șantierul Fa
bricii de grăsimi hidrogenate și mar- 
garină din comuna Bragadiru, secto
rul agricol Ilfov, pentru ca acest 
important obiectiv să fie neintîrziat 
pus in funcțiune ? Iată întrebarea la 
care am căutat răspuns pe acest 
șantier.

— Fabrica are caracter de prototip, 
fiind, de fapt, prima unitate de acest 
fel proiectată și executată cu utilaj 
românesc — ne 
spune tovarășul 
Petre Soare, di
rectorul acestei 
întreprinderi. Din 
păcate, pe șantier 
s-au acumulat la 
ora actuală se
rioase rămîneri in 
urmă. Cauzele lor 
sînt multiple : in
vestiția, avînd un 
caracter prioritar, deschiderea finan
țării s-a făcut derogatoriu, iar asigu
rarea cu proiecte nu a avut loc in 
condiții obișnuite, așa cum prevede 
Legea investițiilor, ci s-a derulat pe 
„bucăți".

Acesta este un aspect al proble
mei. Dar întrucit fabrica constituie 
o investiție prioritară, firesc era ca 
toată atenția proiectantului, construc
torului și beneficiarului să' se în
drepte spre unirea eforturilor în ve
derea realizării acesteia la termenele 
prevăzute. Lucrurile nu s-au petrecut 
însă așa și, drept urmare, termenele 
de punere în funcțiune a celor cinci 
capacități ale noii fabrici nu au fost 
respectate, în realizarea planului de 
conștrucții-montaj înregistrîndu-se o 
răminere in urmă de peste 20 la sută.

O recentă analiză efectuată de Co
mitetul municipal București al P.C.R. 
a scos în evidență cauzele acestor în- 
tîrzieri, ca și posibilitatea recuperării 
lor. Astfel, proiectantul — Institutul 
de studii și proiectări pentru con
strucții agricole și industria alimen
tară — a predat cu întirziere docu

Pe șantierul Fabricii 
de grăsimi hidrogenate 

și margarină 
din Bragadiru

mentația tehnică, iar beneficiarul și 
constructorul au intimpinat, din acest 
motiv, serioase greutăți in contrac
tarea utilajelor și materialelor spe
ciale, a prefabricatelor din beton ar
mat etc. Chiar și la ora actuală mai 
sint de asigurat pe șantier o serie 
de materiale : țevi, coturi, teuri, ro- 
bineți ș.a. întîrzierea în procurarea 
lor a determinat amînarea asamblării 
țevilor și pieselor mărunte cu multe 

luni de zile. Ca 
urmare, utilajele, 
deși montate, nu 
se pot înlănțui 
în schema tehno
logică a obiecti
vului.

în vederea eli
minării acestor 
neajunsuri, comi
tetul municipal 
de partid a luat o 

serie de măsuri legate de asigurarea 
pe acest șantier a circa 150 de munci
tori calificați in meseriile de sudori, 
instalatori, izolatori, montatori de 
gresie etc. Se cere. în același timp, o 
mai mare promptitudine din. partea 
unor întreprinderi furnizoare — cum 
sint întreprinderea de utilaj chimic 
Făgăraș, întreprinderea de utilaje și 
piese de schimb. Chitila. întreprinde
rea de armături industriale din fontă 
și otel Zalău. întreprinderea de utilai 
petrolier Tîrgoviște — pentru livrarea 
tuturor utilajelor restante. Tot pentru 
punerea neîntirziată în funcțiune a 
obiectivului, este necesar ca Trustul 
de construcții industriale din Bucu
rești să intensifice lucrările pentru 
asigurarea sursei de apă.

Aplicate riguros, toate aceste mă
suri sînt de natură să determine ac
celerarea ritmului lucrărilor pe acest 
șantier în vederea punerii rapide în 
funcțiune a acestui important 
obiectiv.

Virgil GHEORGHIȚA

(Urmare din pag. I)
care trebuie acordată cerealelor, 
culturilor duble și îmbunătățirii 
pajiștilor, iar în zootehnie — spo
ririi efectivelor de taurine și ovi
ne. Orientările și sarcinile formu
late de secretarul general al parti
dului in cuvintarea rostită la ple
nară — reieșite din analiza amplă, 
cuprinzătoare, pătrunsă de o înaltă 
exigență partinică, atit a rezulta
telor bune înregistrate pină acum, 
cit mai ales a stărilor de lucruri 
negative ce s-au manifestat în li
nele unități agricole — reprezintă 
un amplu și cuprinzător program 
de acțiune, care trebuie să stea la 
baza activității viitoare a tuturor 
oamenilor muncii din agricultură.

Analiza aprofundată cuprinsă în 
cuvintarea tovarășului Nicolae 
C-eaușescu ilustrează convingător 
că agricultura noastră dispune de 
mari rezerve de sporire a produc
ției vegetale și animale. Referin- 
du-se la recoltele bune și foarte 
bune obținute de multe unități 
chiar in condițiile climatice mal 
puțin favorabile din acest an și a- 
trăgînd atenția că în alte unități 
situate în județe care dispun de 
mari suprafețe amenajate pentru 
irigații s-au obținut recolte mici, 
cu mult sub posibilități, secretarul 
general al partidului a pus în evi
dență concluzia că nu peste tot 
s-a muncit cu aceeași răspundere 
pentru aplicarea corectă a tehnolo
giilor, pentru executarea în cele 
mai bune condiții și la timpul ne
cesar a lucrărilor agricole, îndeo
sebi a celor de întreținere a cultu
rilor și de strîngere a recoltei. 
Tocmai pornind de la experiența 
unităților agricole fruntașe, dar și 
de la cerința stringentă de a se 
lichida cauzele care au generat 
stările de lucruri negative din u- 
nele unități, secretarul general al 
partidului a jalonat cu claritate 
direcțiile și modalitățile concrete 
în care trebuie să se acționeze.

Din cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din dezbaterile 
care au avut loc în cadrul plena
rei se desprinde, ca o idee esen
țială, că agricultura românească a 
ajuns Ia o asemenea acumulare 
cantitativă, din toate punctele de 
vedere, încît sînt asigurate condi
țiile ca fiecare unitate agricolă, 
fiecare județ să obțină producții

Arăturile — urgent inchefate pe intreugu suprufați
Din datele centralizate în seara zilei de 18 noiembrie la Ministerul 

Agriculturii rezultă că mai sînt de efectuat arături adinei pe 511 200 hec
tare, ceea ce reprezintă 12 la sută din suprafața planificată. Realizările 
din județele Dolj, Călărași, Galați, Teleorman, Constanța, Timiș, Arad, 
Giurgiu, Vaslui și Iași se situează cu mult sub media pe țară. Acum este 
nevoie de o maximă concentrare a forțelor pentru intensificarea arăturilor 
și încheierea lor neîntirziată pe întreaga suprafață, așa cum s-a subliniat 
la recenta plenară a C.C. al P.C.R. Despre desfășurarea acestei lucrări 
relatează astăzi corespondenții noștri din județele Călărași și Galați.

CĂLĂRAȘI. Deși pe întreg cu
prinsul județului Călărași a nins și 
se înregistrează temperaturi scăîute, 
executarea arăturilor adinei n-a con
tenit nici o clipă. Formațiile de trac
toare au lucrat permanent în schim
buri prelungite. Ca urmare, după cum 
rezultă din situațiile direcției agricole 
județene, pină în seara zilei de 18 
noiembrie ău fost . făcute arături pe 
184 995 hectare, ceea ce reprezintă 82 
la sută din suprafața planificată. 
Pornind de la faptul că în unele 
zile din săptămîna trecută nu s-a a- 
tins viteza planificată la arat, coman
damentul agricol județean a între
prins măsuri pentru organizarea mai 
bună a activității, intensificarea rit
mului de lucru și recuperarea res
tanțelor.

în consiliile agroindustriale Călă
rași, Oltenița, Perișoru și Budești se 
înregistrează un ritm zilnic la arat 
de 569 hectare, 515, 410 și, respectiv, 
420 hectare. Aici, pentru pornirea ra
pidă a tractoarelor s-au asigurat 
condiții de preparare a apei calde, 
s-au ales parcelele cu mai puține res
turi vegetale ca să nu se înfunde 
plugul și s-au pus lanțuri pe roțile 
tractoarelor ca să nu patineze. La 
C.A.P. Călărași, mecanizatorii To.ma 
Anghel, Eîena Radu, Marin Pădu- 
raru, Mihai Țifrea și Gheorghe Dan- 

mult mai mari decît cele realizate 
pină acum, la toate culturile, fără 
excepție. Pentru realizarea aces
tui obiectiv major, secretajul ge
neral al partidului a pus in aten
ția oamenilor muncii din agricul
tură cerința soluționării unor pro
bleme cheie, cum ar fi valorifi
carea cu randament maxim a în
tregii suprafețe agricole, înfăp
tuirea prevederilor stabilite prin 
Programul național de îmbunătă
țiri funciare și Programul de pro
ducere a semințelor și materialu
lui săditor, încheierea arăturilor 
și pregătirea de pe acum a celor
lalte lucrări pentru insămințările 
de primăvară, extinderea supra
fețelor însămințate cu culturi du
ble, amplasarea corespunzătoare a 
culturilor, respectarea cu strictețe 
a normelor privind densitatea 
plantelor la hectar, utilizarea efi
cientă a amenajărilor pentru iriga
ții, continuarea aplicării măsurilor 
inițiate pentru îmbunătățirea ra
dicală a activității din zootehnie.

în mod deosebit s-a accentuat în 
cuvintarea secretarului general al 
partidului că în domeniul produc
ției vegetale prioritate se va acor
da cerealelor și culturilor duble, 
care vor fi extinse în anul viitor 
pe cel puțin două milioane de 
hectare. Această opțiune, care are 
drept scop folosirea cu maximă e- 
ficiență a suprafețelor arabile, se 
fundamentează pe experiența po
zitivă acumulată de acele unități 
agricole — îndeosebi de cele din 
cercetare — care, respectind cu stric
tețe tehnologiile specifice culturi
lor duble, au dovedit că este pe de
plin posibilă obținerea unor pro
ducții bune nu numai de porumb 
și legume, ci și de floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr și soia, inclusiv de 
in și cînepă. Creșteri mari de pro
ducție sînt prevăzute și la cele
lalte culturi, și îndeosebi la plan
tele tehnice și în legumicultura, 
precum și în viticultură și pomi
cultură. Ceea ce se cuvine subli
niat este că sporurile de produc
ție prevăzute pentru anul viitor se 
bazează aproape in totalitate pe 
ridicarea substanțială a randa
mentelor Ia hectar.

Se detașează cu ' pregnanță din 
cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sarcinile privind dez
voltarea și mai puternică a zoo

ciu au lucrat, alături de ceilalți tova
răși de muncă, cu 18 tractoare pină 
noaptea tîrziu și au reușit să are 
40 de hectare. S-a înaintat foarte 
greu deoarece noaptea trecută a fost 
neobișnuit de geroasă. Tot în consi
liul agroindustrial Călărași, pe tere
nurile din „baltă", adică cele aflate 
în lunca Dunării, 56 de tractoare au 
arat 260 de hectare la C.A.P. Roșești. 
Mecanizatorii Gheorghe Durac și Ni
colae Olteanu ne-au spus că, deși 
terenul este înghețat și afară un frig 
ce te pătrunde, s-a lucrat continuu, 
fără întrerupere. Sînt numai cîteva 
fapte de muncă ce dovedesc anga
jamentul mecanizatorilor din județul 
Călărași de a nu precupeți nici un 
efort pentru a încheia arăturile cit 
mai repede pe întreaga suprafață 
planificată.

GALAȚI. Din situația operativă 
încheiată la direcția agricolă, în sea
ra zilei de 18 noiembrie, rezultă că 
pînă la această dată în județul Ga
lați s-au executat arături adinei doar 
pe 83 la sută din suprafața planifi
cată. în legătură cu această situație, 
ing. Aurel Dinu, director cu producția 
vegetală la direcția agricolă județea
nă, ne-a spus : „întîrzierea execută
rii arăturilor este determinată, pe de 
o parte, de unele greutăți pe care 

tehniei in anul viitor. în acest 
context, secretarul general al par
tidului a subliniat obiectivele pre
văzute în domeniul creșterii ani
malelor — prioritate acordîndu-se 
sporirii efectivelor de bovine și o- 
vine — și, cu deosebire, in dome
niul creșterii producției animalie
re. Formulind căile și mijloacele 
prin care trebuie să se acționeze 
in vederea înfăptuirii acestor o- 
biectlve, secretarul general al 
partidului a indicat măsurile ce se 
impun pentru folosirea intensivă 
a suprafețelor destinate culturilor 
furajere, pentru realizarea progra
mului privind îmbunătățirea pășu
nilor și finețelor naturale, pentru 
îmbunătățirea reproducției anima
lelor in vederea atingerii indicilor 
de natalitate planificați, pentru 
respectarea cu strictețe a normelor 
de îngrijire, furajare și păstrare a 
sănătății animalelor, pentru redu
cerea la minimum a mortalităților 
și sacrificărilor de necesitate, pen
tru realizarea greutății medii de 
tăiere prevăzute de lege, pentru 
întronarea in fiecare fermă zooteh
nică și unitate agricolă a ordinii 
și disciplinei.

Prin orientările și sarcinile sub
liniate de secretarul general al 
partidului, prin prevederile planu
lui pe anul 1984, oamenii muncii 
din agricultură au acum conturate 
obiective precise și mobilizatoare 
pentru întreaga lor activitate. Sînt 
asigurate în același 
condițiile necesare 
sarcinilor stabilite.
prin fapte însuflețitoarelor îndem
nuri ale secretarului general al 
partidului și chemării pe care ple
nara Comitetului Central a adre
sat-o comuniștilor, tuturor oame
nilor muncii de la sate, să facem 
totul, să acționăm cu răspundere, 
exigență și spirit revoluționar 
pentru îndeplinirea exemplară a 
obiectivelor prevăzute in planul pe 
1984 — an care trebuie să marche
ze o îmbunătățire radicală a între
gii activități din agricultură, un 
nou și important pas inainte pe 
drumul înfăptuirii noii revoluții 
agrare în tara noastră — astfel ca 
această ramură de bază a econo

timp toate 
indeplinirii 
Răspunzînd

miei naționale să-și sporească 
tribuția la progresul neintreru 
patriei, la ridicarea bunăstări 
tregului popor.

le-am Intimpinat, îndeosebi 
tare ca urmare a unei secete 
gite, iar pe de altă parte, d 
rie de deficiențe în orgi 
muncii de ' care ne facem v 
deficiențe care au dus la nerei 
vitezei zilnice planificate".

într-adevăr, există consilii 
dustriale unde trebuie să se 
neze mai eițergic pentru acce 
executării arăturilor. Este caz 
siliilor Suceveni, Ivești și 
care se situează sub media pe 
întirzierile din cele trei consilii 
tite sint generate doar de or; 
rea defectuoasă a muncii — și 
alte cauze. Dovadă, în unele 
vecine sau apropiate de i . •
— Foltești, Nicorești și Tecuci 
turile s-au făcut pe 85—90 1 
din suprafețele planificate. D 
menea, consiliul agroindustrial 
a încheiat arăturile, ceea ce d 
strează că se poate munci și 
bine chiar în condiții mai greo. 
lucru.

Pentru urgentarea executării ar” 
turilor. comandamentul e"ricol j„ 
țean a întreprins unele măsuri pentru 
mai buna organizare a muncii meca
nizatorilor, dotarea formațiilor mari 
de tractoare cu remorci-atelier pen
tru depanarea operativă a defecțiuni
lor și efectuarea arăturilor in schim
buri prelungite și de noapte. Condi
ția esențială o constituie acum ca în 
fiecare unitate agricolă să se acțio
neze energic, bine organizat, pentru 
executarea arăturilor în ritm susți
nut, pină la ultimul hectar.

Rodica SIMIONESCU 
Dan PLĂEȘU 
corespondenții „Scinteii"

In întreaga țară continuă să se desfășoare in ritm susținut între
cerea socialistă, amplă angajare a colectivelor de oameni ai muncii din 
industrie, construcții, transporturi, agricultură, unități din domeniul cir
culației mărfurilor și prestărilor de servicii și din alte sectoare ale pro
ducției materiale pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan, pe 
anul 1983.

Pe baza rezultatelor obținute pe zece luni ale anului și a punctajului 
general, stabilit potrivit indicatorilor prevăzuți în criteriile de orga
nizare a întrecerii, la sfirșitul lunii octombrie *),  pe primele locuri se 
situează :

ÎN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
ȘI PREPARARE A CĂRBUNELUI
Locul I : Mina Filipeștii de Pă

dure, județul Prahova, cu 771,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,2 la sută la pro
ducția fizică, 9 la sută la producția 
netă, 7,4 la sută la producția-marfă 
vîndută și încasată, 15 la sută la 
volumul de pregătiri miniere, 11.9 
la sută la productivitatea muncii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei produc- 
ție-marfă au fost mai mici decit cele 
planificate cu 8,8 la sută, iar cele 
materiale cu 3,4 la sută.

Locul II : întreprinderea minieră 
Rovinari, județul Gorj.

Locul III : Mina Șotînga, județul 
Dîmbovița.

ÎN DOMENIUL PRODUCERII 
DE ENERGIE ELECTRICA 
PE BAZA DE CĂRBUNE

Locul I : întreprinderea electro- 
centrale Oradea cu 374,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12,9 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și la graficul de 
putere la dispoziția sistemului ener
getic național ; unitatea și-a îndepli
nit sarcinile de plan la productivi
tatea muncii și a redus consumul de 
combustibil pentru producerea ener
giei electrice și termice sub nivelul 
planificat ; cheltuielile realizate pre
văzute în buget au fost mai mici 
decit cele planificate cu 12,2 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Deva.

Locui III : întreprinderea electro- 
centrale Craiova.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRILOR METALURGICE

Locul I : întreprinderea „Laromet" 
— București cu 524,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,8 la sută la pro
ducția fizică, 3.1a sută la producția 
netă și la productivitatea muncii, 2,3 
la sută la productia-marfă vîndută și 
încasată, 7,2 la sută la beneficii ;

FRUNTAȘII MUNCII - ÎN CARTEA DE ONOARE A MUNCII
Rezultatele întrecerii pe 10 luni din acest an

unitatea și-a realizat sarcinile de 
plan la export și s-a încadrat în 
nivelul planificat al cheltuielilor to
tale și materiale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă ; consumurile de ener
gie electrică și combustibili au 
fost mai mici decît cele normate cu 
9,3 la sută.

Locul II : întreprinderea de țevi 
„Republica" — București.

Locul III : întreprinderea meta
lurgică Iași.
ÎN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 

DE MAȘINI — SUBRAMURA
UTILAJ ENERGETIC, PETROLIER. 
PENTRU METALURGIE, CHIMIE, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII 

ȘI ALTE RAMURI
Locul I : întreprinderea de utilaj 

chimic „Grivița roșie" — București 
cu 722,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,2 la sută la pro
ducția netă, 3 la sută la export, 1,5 
la sută la producția fizică, 9,1 la 
sută la productivitatea muncii, 21,3 
la sută la beneficii ; consumurile da 
materii prime și materiale au fost 

mai mici decit cele normate cu 8,8 
la sută, iar cele de energie electrică 
și combustibili cu 9,8 la sută.

Locul II : întreprinderea mecanică 
de utilaj chimic București.

Locul III : întreprinderea de uti
laj minier Tîrgu Jiu.

ÎN INDUSTRIA ELECTRONICA 
ȘI TEHNICA DE CALCUL, 
ECHIPAMENTE PENTRU 

TELECOMUNICAȚII 
ȘI AUTOMATIZĂRI

Locul I : întreprinderea de produse 
electronice și electrotehnice „Electro- 
argeș" — Curtea de Argeș, cu 788,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 6,2 la sută la pro
ducția fizică, 6,7 la sută la producția 
netă, 7,2 la sută la productivitatea 

muncii, 7 la sută la beneficii ; depă
șiri importante de plan au fost ob
ținute la export ; consumurile de 
materii prime și materiale au fost 
mai mici decît cele normate cu 1,8 
la sută, iar cele de energie elec
trică și combustibili cu 6 la sută.

Locul II : întreprinderea „Electro- 
aparataj" — București.

Locul III : întreprinderea de con- 
tactoare Buzău.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA CHIMIE 

ANORGANICĂ
SI ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE
Locul I : întreprinderea chimică 

Dudești, București cu 1053 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 5,5 la sută la pro
ducția fizică. 3,5 la sută la export ; 
depășiri importante de plan au fost 
obținute la producția netă, produc
tivitatea muncii. productia-marfă 
vîndută și încasată și la beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ductie-marfă au fost mai mici de
cit cele planificate cu 3.8 la sută, 
iar cele materiale cu 2,5 la sută.

Locul II : întreprinderea chimică 
Turda, județul Cluj.

Locul III : Combinatul chimic 
Rîmnicu Vîlcea.

ÎN INDUSTRIA CIMENTULUI.
A MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII. 

EXPLOATAREA AGREGATELOR 
MINERALE PENTRU 

CONSTRUCȚII
Locul I : Combinatul de lianți și 

azbociment Fieni, cu 813,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu 16 la sută la pro
ducția fizică. 17,8 la sută la pro
ducția netă. 1,6 la sută la export, 
12,9 la sută la productia-marfă vin- 
dută și încasată. 18,4 la sută la pro
ductivitatea muncii. 11.3 la sută la 
beneficii ; cheltuielile totale la 1 000 

lei productie-marfă au fost mai 
mici decit cele planificate cu 1.5 la 
sută, iar cele materiale cu 1,7 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de mate
riale de construcții Brasov.

Locul III : întreprinderea de ma
teriale de construcții „Cesarom" — 
București.

ÎN INDUSTRIA TEXTILĂ 
(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea textilă 
Pitești cu 708,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,6 la sută la pro
ducția netă. 8,4 la sută la ex
port, 1,9 la sută la producția 
fizică. 5,6 la sută la productivitatea 
muncii. 12,9 la sută la livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; depășiri 
importante de plan au fost obținute 
la beneficii ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă au fost mai 
mici decît cele planificate cu 2 la 
sută, iar cele materiale cu 2,1 la 
sută.

Locul II : întreprinderea „Țesăto- 
ria de bumbac" — Sighișoara.

Locul III : întreprinderea textilă 
„II Iunie" — Cisnădie.
ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA — 

SUBRAMURA MORĂRIT. 
PANIFICAȚIE 

ȘI PRODUSE FĂINOASE
Locul I : întreprinderea de moră- 

rit și panificație Neamț, cu 1071,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18,8 la sută la pro
ducția fizică. 10,3 la sută la pro
ducția netă. 13,1 la sută la produc
tia-marfă vîndută și încasată. 9,6 la 
sută la productivitatea muncii ; con
sumurile de materii prime si mate
riale au fost mai mici decît cele 
normate cu 2,1 la. sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
2 la sută.

Locul II : întreprinderea de mo- 
rărit si panificație Covasna.

Locul III : întreprinderea de mo- 
rărit si panificație Dolj.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRAȘAREA PORCILOR
Locul I : Combinatul pentru Pro

ducerea si industrializarea cărnii de 
porc Timiș, cu 462,2 puncte.

Principalii indicatori de Plan au 
fost depășiți cu : 22,5 la sută la pro
ducția de carne, 22,1 la sută la efec
tivele de porcine la sfirșitul perioa
dei. 3,3 la sută la livrări de carne 
la fondul de stat : depășiri impor
tante de plan au fost obținute la 
beneficii ; cheltuielile la 1 000 lei 
productie-marfă au fost mai mici 
decit cele planificate cu 2,3 la sută.

Locul II : Combinatul pentru pro
ducerea si industrializarea cărnii de 
porc Ialomița.
ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE
Locul I : Trustul de construcții 

industriale șl agrozootehnice Bucu
rești cu 332,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,4 la sută la pro
ducția de construcții terminată. 19,9 
la sută la producția netă, 11,6 la sută 
la productivitatea muncii, 3,9 la sută 
la beneficii ; cheltuielile materiale 
la 1 000 lei producție de construcții- 
montaj au fost mai mici decit cele 
planificate cu 7.3 la sută : consumu
rile de materiale, combustibili și 
carburanți au fost, de asemenea, 
mai mici decît cele normate.

Locul II : Trustul de instalații și 
automatizări București.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 
— REGIONALE DE CAI-FERATE
Locul I : Regionala de căi-ferate 

Timișoara cu 372,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,6 la sută la pro
ducția netă. 3,9 la sută la productivi
tatea muncii și la greutatea medie 
brută a trenului de marfă, 2.2 la sută 
la utilizarea mijloacelor de transport; 
depășiri de plan au mai fost obținute 
la beneficii ; cheltuielile totale au fost 
mai mici decît cele planificate cu 2,2 
la sută.

Locul II : Regionala de căi-ferate 
București.

Locul III : Regionala de căi-ferate 
Galati.

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 

COMERCIALE CU AMĂNUNTUL
Locul I : întreprinderea comercială 

de Stat alimentară Rimnicu Vilcea cu 
344 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,2 la sută la 
desfaceri de mărfuri cu amănuntul. 
12,4 la sută la volumul desface
rilor de mărfuri pe un lucră
tor ; depășiri de plan au mai fost 

obținute la beneficii ; cheltuielile 
de circulație la 1 000 lei desfacere au 
fost mai mici decit cele planificate cu 
9 la sută, iar nivelul fondului de 
retribuire la 1 000 lei desfacere a fost, 
de asemenea, mai mic cu 8,6 la sută.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat alimentară Tîrgoviște.

Locul III : întreprinderea comer
cială de stat alimentară Slatina.
ÎN DOMENIUL APROVIZIONĂRII 

TEHNICO-MATERIALE
Locul I : Baza Județeană de apro

vizionare tehnico-materială Cluj, cu 
656,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,2 la sută la volu
mul de desfacere prin depozit. 33,3 la 
sută la preluarea stocurilor dispo
nibile, 13,7 la sută la beneficii ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la valorificarea stocurilor disponibile, 
precum și la mărfuri încărcate și 
expediate paletizat si pachetizat ; vi
teza de circulație a mărfurilor a fost 
superioară celei planificate.

Locul II : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială Satu 
Mare.

Locul III : Baza județeană de 
aprovizionare tehnico-materială Vran- 
cea.

ÎN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
COMUNALE

Locul I : întreprinderea Județeană 
de gospodărie comunală și locativă 
Neamț cu 1 213,9 puncte.

Principalii indicatori de pian au 
fost depășiți cu : 28,1 la sută la pro
ducția și prestările în unități fizice, 
27 la sută la prestările de servicii 
pentru populație. 14,1 la sută la be
neficii. 31,5 la sută la producția netă 
industrială ; cheltuielile totale la 
1 000 lei productie-marfă și prestări 
servicii au fost mai mici decît cele 
planificate cu 9.9 la sută, iar cele 
materiale cu 13,4 la sută ; consumu
rile de materii prime, materiale, 
combustibili, carburanți, energie elec
trică au fost, de asemenea, mai mici 
decît cele normate.

Locul II : întreprinderea județeană 
de gospodărie comunală și locativă 
Bacău.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și lo
cativă Harghita.

(Agerpres)
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In timpul convorbirilor oficiale

Plecarea din Capitală
(Urmare din pag. I)
tenent-colonel Mohamed Khouna 
Ouid Uaidalla. Pe mari pancarte erau 
înscrise urările : ..Să se dezvolte re
lațiile de cooperare prietenească din
tre Republica Socialistă România si 
Republica Islamică Mauritania, spre 
binele popoarelor român și maurita- 
nian, al cauzei păcii, destinderii, in
dependenței și colaborării internațio
nale !", „Trăiască lupta unită a po- 

; poarelor pentru colaborare, securita- 
• te și pace !“.

Președinții Nicolae Ceausescu și
Mohamed Khouna Ouid Haidalla au 

ț sosit împreună la aeroport.
jj Numeroși bucureșteni afla ți la ple

carea distinsului oaspete au făcut ce- 
) lor doi șefi de stat o caldă manifes- 
; tare de prietenie, i-au ovaționat în- 
f delung, exprimindu-și satisfacția 
ț pentru noul dialog la nivel înalt, 
' convingerea că acesta va da un im- 
| puls și mai mare dezvoltării relații-
■ lor de prietenie și colaborare dintre 
J țările și popoarele noastre, in avan- 
; ta.iul reciproc, a! cauzei păcii, secu-
■ rității și cooperării internaționale.

O gardă militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale Maurita- 
niei și României, in timp ce erau tra
se 21 salve de artilerie.

Cei doi șefi de stat au trecut în re
vistă garda de onoare.

în continuarea ceremoniei, locote- 
nent-colonel Mohamed Khouna Ouid 
Haidalla, președintele Comitetului 
Militar de Salvare Națională, șef al 
statului Republica Islamică Maurita
nia. și-a luat rămas bun de la per
soanele oficiale române venite la ae
roport: tovarășii Ion Dincă, Gheorghe’ 
Oprea. Constantin Olteanu. Gheorghe 
Pană. Stefan Andrei. Ștefan Bîrlea, 
precum si miniștri, conducători de 
instituții centrale, generali.

Erau de față ambasadorul Repu
blicii Islamice Mauritania la Bucu
rești, Yahdih Ouid Sid Ahmed, și 
membri ai ambasadei, precum și în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
României în Mauritania. Dimitrie 
Stănescu.

A fost prezent, de asemenea. To

dor Stoicev. ambasadorul Republicii 
Populare Bulgaria la București.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
salutat la despărțire, la scara avio
nului. persoanele oficiale care l-au 
însoțit pe președintele mâuritanian 
în vizita sa în țara noastră : Anne 
Amadou Babaly, Ahmed Ouid Min- 
nih, Mohamed Lemine Ouid N’Dia- 
yane, Ahmed Ouid Zein, pe ceilalți 
membri ai delegației.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
luat apoi un călduros rămas bun de la 
președintele Comitetului Militar de 
Salvare Națională, șef al statului Re
publica Islamică Mauritania, locote- 
nent-colonel Mohamed Khouna Ouid 
Haidalla.

Cei doi șefi de stat și-au strîns cu 
căldură mîinile. s-au îmbrățișat.

Un grup de pionieri au oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu și șefu
lui statului mauritanian Mohamed 
Khouna Ouid Haidalla buchete de 
flori.

La ora 12. aeronava specială cu 
care a călătorit înaltul oaspete a de
colat.

k Institutul de cercetări, proiectări și inginerie tehnologică
pentru mecanizarea agriculturii de la Băneasa

în cursul dimineții de sîmbătă, lo- 
cotenent-colonel Mohamed Khouna 
Ouid Haidalla, președintele Comite
tului Militar de Salvare Națională, 
șef al statului Republica Islamică 
Mauritania, a vizitat Institutul de 
cercetări, proiectări și inginerie teh
nologică pentru mecanizarea agri
culturii de la Băneasa.

înaltul sol al poporului maurita
nian a fost însoțit de loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, fiind salutat Ia sosire de 
Gheorghe Dumitru, președintele 
Consiliului popular al sectorului 1 al 
Capitalei, Pavel Babiciu, directorul 
institutului, de alți reprezentanți din 
conducerea acestei importante uni
tăți de cercetare din țară noastră și 
ai grupului de uzine pentru mașini 
agricole.

Șeful statului mauritanian a fost 
întîmpinat cu multă căldură de nu
meroși oameni ai muncii din institut.

Vizita la institutul bucureștean a 
oferit o imagine de ansamblu a 
realizărilor colectivului de cercetă
tori de aici în vederea mecanizării 
complexe a lucrărilor agricole. A 
fost subliniat faptul că întreaga 
sistemă de tractoare și mașini agri

cole a fost regîndită și modernizată 
în ultimii ani, pe baza importante
lor orientări și indicații date de 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitelor de lucru efectuate 
aici și în numeroase unități agricole 
din țară.

în cadrul expoziției organizate în 
incinta institutului au fost înfățișa
te principalele tipuri de tractoare 
pentru agricultură, cu puteri cuprin
se între 30 și 180 CP. Pe lingă trac
toarele universale, realizate în dife
rite variante, au reținut atenția și 
cele destinate viticulturii, pomicul- 
turii și legumiculturii. A fost relevat 
faptul că, datorită calităților lor deo
sebite. tractoarele românești se ex
portă în numeroase țări, din diferite 
continente, printre care și Africa, 
dar și în țări cu bogată tradiție in 
acest domeniu, cum sînt Italia, 
Franța, Suedia, S.U.A. înaltului oas
pete i-au fost înfățișate, in conti
nuare, principalele grupe de mașini 
și agregate — pluguri, semănători, 
combine, echipamente pentru iriga
ții, îmbunătățiri funciare și zooteh
nie.

Pe întregul parcurs al vizitei, re
prezentanții institutului și ai între
prinderilor industriale de profil au 
pus în evidență tipurile de tractoa
re și mașini agricole care, prin ca
racteristicile lor, corespund din 
toate punctele de vedere specificului 
agriculturii din Mauritania, subli
niind largile posibilități pe care in
dustria noastră constructoare de 
mașini le are pentru a răspunde so
licitărilor în acest domeniu, pentru 
dezvoltarea unei colaborări fruc
tuoase intre cele două țări.

Oaspetele a dat o înaltă apreciere 
su’cceselot obținute de specialiștii 
institutului în crearea unor mașini 
moderne, de mare productivitate, 
competitive, consemnînd, la sfirșitul 
vizitei, în cartea de onoare a institu
tului : „A constituit pentru mine o 
mare plăcere să cunosc realizările 
acestui important institut în ceea ce 
privește mașinile agricole. Păstrez o 
amintire remarcabilă de aici. Urez 
României mult succes în acest do
meniu “.

La plecare, șeful statului maurita
nian a fost salutat din nou cu căldu
ră de oamenii muncii de la institu
tul bucureștean.

DECLARAȚIE COMUNĂ
(Urmare din pag. I) 
mitetului Militar de Salvare Națională, șef al 
statului Republica Islamică Mauritania, locote- 
nent-colonel Mohamed Khouna Ouid Haidalla, 
exprimă convingerea lor că consolidarea rapor
turilor bilaterale în ansamblul lor răspunde in- ' 
tereselor celor două țări și popoare, intensifică
rii cooperării dintre țările în curs de dezvoltare, 
promovării păcii, înțelegerii și colaborării intre 
toate statele lumii.

II.
Abordînd situația internațională, președintele 

Nicolae Ceaușescu și președintele Mohamed 
Khouna Ouid Haidalla au constatat cu satisfac
ție o largă convergență de vederi între cele 
două țări atît în ceea ce privește aprecierea evo
luției actuale, cît și măsurile ce se impun pentru 
asigurarea păcii și securității și garantarea con
dițiilor indispensabile pentru ca popoarele să 
se poată dezvolta liber, potrivit năzuințelor și 
aspirațiilor lor legitime.

Cei doi șefi de stat au acordat o mare atenție 
situației economice deosebit de grave care s-a 
creat în lume și au reliefat că destinele păcii și 
securității mondiale sînt strîns legate de solu
ționarea problemelor dezvoltării.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mohamed Khouna Ouid Haidalla și-au exprimat 
via preocupare față de creșterea decalajelor in
tre țările bogate și țările în curs de dezvoltare, 
față de lipsă de progrese pentru stabilirea unei 
ordini economice internaționale mai juste.

Cei doi șefi de stat au subliniat necesitatea 
întăririi solidarității și unității de acțiune a ță
rilor în curs de dezvoltare pentru edificarea noii 
ordini economice internaționale și s-au pronun
țat, in acest scop, pentru convocarea unei con
ferințe la nivel înalt a țărilor în curs de dezvol
tare, in vederea convenirii de soluții pentru gra
vele probleme cu care aceste țări se confruntă 
datorită crizei economice mondiale, care nu 
poate fi depășită fără o schimbare a sistemului 
economic actual și lichidarea subdezvoltării.

Cooperarea țărilor în curs de dezvoltare ur
mărește, de asemenea, un dialog autentic și o 
conlucrare reală cu țările dezvoltate în cadrul 
negocierilor globale și prin stabilirea în cadru! 
O.N.U. a unui mecanism deschis tuturor țărilor 
membre, care să examineze problemele 
economice internaționale, pe cele apărute dato
rită politicii lor protecționiste și discriminatorii, 
deteriorării raportului dintre prețurile materiilor 
prime și produselor industriale, creșterea dato
riei externe a țărilor in curs de dezvoltare și 
împiedicarea accesului acestora Ia tehnologiile 
moderne.

Cei doi președinți exprimă profunda lor în
grijorare față de tensiunea gravă care prevalează 
în prezent in relațiile internaționale, care afec
tează Înțelegerea și securitatea internațională, 
față de cursa înarmărilor, care creează un mare 
pericol pentru pace, față de manifestările de 
foiță și amenințare cu forța în raporturile din
tre state, față de tendințele de amestec și inter
venție în treburile interne ale altor țări și mul
tiplicarea focarelor de conflict in lume.

Față de această situație, cei doi șefi de stat 
consideră că toate statele trebuie să se angajeze 
ferm, cu toată răspunderea, în favoarea cauzei 
păcii și securității mondiale și să întreprindă 
acum, fără întîrziere, măsuri corespunzătoare 
care să ducă la destindere, înțelegere și întărirea 
colaborării internaționale.

Președintele Republicii Socialiste România și 
președintele Comitetului Militar de Salvare Na
țională din Republica Islamică Mauritania au 
reafirmat convingerea lor că pacea, securitatea 
și progresul pot și trebuie să fie asigurate numai 
pe baza respectării riguroase in relațiile dintre 
toate statele a principiilor egalității depline in 
drepturi, independenței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile interne, avanta
jului reciproc, renunțării la forță și Ia amenin
țarea cu forța, reglementării diferendelor inter
naționale exclusiv prin mijioace pașnice, respec
tării dreptului fiecărui popor de a-și alege liber 
calea dezvoltării sale economice și sociale.

Cei doi șefi de stat s-au pronunțat pentru opri
rea cursei înarmărilor, pentru dezarmare, in pri
mul rind pentru dezarmare nucleară. în acest

sens, ei au subliniat necesitatea opririi ampla
sării în Europa de noi rachete cu rază medie de 
acțiune, a retragerii și distrugerii celor exis
tente.

Cei doi președinți au exprimat hotărîrea țări
lor și popoarelor lor de a acționa cu hotărire 
alături de celelalte state ale lumii iubitoare de 
pace pentru prevenirea războiului și realizarea 
dezarmării, pentru a se asigura dreptul suprem 
al popoarelor la viață, la libertate și la pace.

Relevînd legătura strînsă dintre dezarmare si 
dezvoltare, cei doi șefi de stat au evidențiat 
consecințele favorabile care ar decurge din opri
rea cursei înarmărilor și reducerea cheltuielilor 
militare, eliberarea unor importante mijloace 
financiare și umane, permițînd utilizarea lor 
pentru redresarea economiei mondiale și solu- 
ționarea problemelor cu care se confruntă țările 
în curs de dezvoltare.

Examinînd situația din Africa, președintele 
Republicii Socialiste România și președintele 
Comitetului Militar de Salvare Națională, șeful 
statului Republica Islamică Mauritania, au apre
ciat progresul și dezvoltarea liberă și indepen
dentă a popoarelor continentului. S-au pronunțat 
pentru respectarea dreptului popoarelor africane 
la autodeterminare. Ia independentă și la reali
zarea aspirațiilor lor legitime.

Cei doi șefi de stat au subliniat importanța 
rolului O.U.A. în lupta împotriva imperialismu
lui. colonialismului și neocolonialismului, rasis
mului și politicii de apartheid. Ei sprijină efortu
rile depuse de organizație vizînd favorizarea so
luționării politice a conflictelor, prin dialog și 
negocieri.

Cei doi președinți s-au pronunțat pentru so
luționarea politică a problemei Saharei occiden
tale pe baza rezoluțiilor Organizației Națiunilor 
Unite și Organizației Unității Africane, inclu
siv a celei adoptate de cea de-a XlX-a Confe
rințe la nivel înalt a organizației.

Cei doi președinți s-au pronunțat pentru a- 
plicarea fără întîrziere a Rezoluției 435 a Con
siliului de Securitate privind independența Na
mibiei și împotriva manevrelor Africii de Sud, 
care încearcă să amine aplicarea ei, au rea
firmat sprijinul pentru lupta justă a poporului 
namibian, sub conducerea S.W.A.P.O.

Cei doi șefi de stat s-au pronunțat, de ase
menea, pentru asigurarea neîntîrziată a dreptu
rilor sociale și democratice ale populației ma
joritare din Africa de Sud, care este supusă re
gimului de apartheid. Africa de Sud trebuie să 
înceteze acțiunile sale agresive împotriva țări
lor vecine independente, cărora cei doi pre
ședinți de stat le reafirmă sprijinul țărilor lor.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mohamed Khouna Ouid Haidalla au reafirmat 
atașamentul țărilor lor Ia principiul rezolvării 
exclusiv prin mijloace pașnice a tuturor proble
melor litigioase dintre state, pornind de la in
teresele supreme ale popoarelor, ale păcii și 
securității internaționale, care cer să se exclu
dă cu hotărîre politica de forță și amenințare 
cu forța, să se pună capăt conflictelor și acțiu
nilor armate. Ei consideră că numai pe această 
bază pot și trebuie să fie rezolvate situațiile 
conflictuale din Orientul Mijlociu, Africa și alte 
regiuni ale globului.

Referindu-se la Orientul Mijlociu, cei doi 
președinți, exprimînd profunda lor preocupare 
față de creșterea încordării, au reafirmat pozi
ția lor favorabilă pentru o soluție globală, 
justă și durabilă in această regiune. Cei doi 
șefi de stat reafirmă convingerea că această so
luție presupune recunoașterea și respectarea 
drepturilor naționale, inalienabile ale poporului 
palestinian, inclusiv dreptul de a-și avea un 
stat propriu, independent.

Rcliefind enormele pierderi umane și mate
riale provocate de continuarea războiului intre 
Irak și Iran, cei doi președinți s-au pronunțat 
pentru încetarea imediată a ostilităților și în
ceperea negocierilor pentru reglementarea paș
nică a conflictului.

Președintele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Mohamed Khouna Ouid Haidalla reafirmă 
sprijinul deplin al țărilor lor față de O.N.U., 
care constituie forul cel mai potrivit pentru 
desfășurarea negocierilor multilaterale, pentru 
dezbaterea și soluționarea problemelor interna
ționale. Cei doi șefi de stat consideră că tre
buie acționat pentru creșterea rolului și efi

cienței organizației mondiale in consolidarea 
păcii, securității, dezvoltării și cooperării, pen
tru rezolvarea pașnică a diferendelor și con
flictelor dintre state, pentru democratizarea 
structurilor și activităților sale, adaptarea ei la 
cerințele și realitățile vieții internaționale ac
tuale. în acest sens, cei doi șefi de stat au a- 
preciat adoptarea Ia O.N.U. a Declarației asupra 
reglementării pașnice a diferendelor internațio
nale și au subliniat importanța creării în ca
drul organizației a unui organism permanent 
de bune oficii, mediere și conciliere, in vederea 
sporirii contribuției O.N.U. la prevenirea con
flictelor și soluționarea pașnică a celor existen
te.

Cei doi președinți reafirmă convingerea lor că 
toate statele, indiferent de mărime, sistem so
cial-politic și potențial economic și militar, tre
buie să participe activ, in condiții de deplină 
egalitate în drepturi, la soluționarea probleme
lor de interes general. Ei consideră că țările 
mici și mijlocii, țările in curs de dezvoltare, ță
rile nealiniate trebuie să joace un rol mai în
semnat în dezbaterea și soluționarea probleme
lor internaționale actuale. în această ordine de 
idei, ei au reliefat importanța mișcării țărilor 
nealiniate în lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului, pentru 
pace, securitate și independență națională, pen
tru oprirea cursei înarmărilor și dezarmare, pen
tru edificarea noii ordini economice interna
ționale.

Președintele Republicii Socialiste România și 
președintele Comitetului Militar de Salvare Na
țională, șef al statului Republica Islamică Mau
ritania, au hotărit să fie intensificată conlu
crarea dintre cele două țări pe arena interna
țională, în cadrul O.N.U. și al instituțiilor sale 
specializate, al „Grupului celor 77“ și al mișcă
rii țărilor nealiniate, în scopul creșterii con
tribuției lor la reglementarea justă, democra
tică a problemelor majore ale vieții internațio
nale. pentru promovarea păcii, securității și 
cooperării în întreaga lume.

III.
în timpul vizitei, președintele Comitetului Mi

litar de Salvare Națională, șef al statului Repu
blica Islamică Mauritania. locotenent-colonel 
Mohamed Khouna Ouid Haidalla, și membrii 
delegației mauritaniene au vizitat obiective eco
nomice și sociale din București.

Delegația prezidențială mauritaniană a fost 
primită pretutindeni cu o caldă ospitalitate, 
expresie a profundelor sentimente de prietenie 
și stimă reciprocă existente intre cele două țări 
și popoare.

Președintele Republicii Socialiste România și 
președintele Comitetului Militar de Salvare Na
țională, șef al statului Republica Islamică Mau
ritania, exprimă deplina satisfacție pentru noua 
întilnire la nivel înalt româno-mauritaniană, 
pentru convorbirile și înțelegerile Ia care tî-a 
ajuns, fiind încredințați că acestea reprezintă o 
nouă și valoroasă contribuție la aprofundarea 
raporturilor de prietenie și strînsă colaborare 
dintre cele două țări, in interesul și spre binele 
popoarelor român și mauritanian, al cauzei păcii, 
dezvoltării independente, progresului și cooperă
rii internaționale. Cei doi șefi de stat apreciază 
că rezultatele vizitei confirmă încă o dată rolul 
deosebit de important al întîlnirilor la nivel 
■ nalt în determinarea cursului dezvoltării ra
porturilor româno-mauritaniene.

Președintele Comitetului Militar de Salvare 
Națională, șef al statului Republica Islamică 
Mauritania, locotenent-colonel Mohamed Khouna 
Ouid Haidalla, a mulțumit președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și poporului român pentru primirea 
și ospitalitatea deosebite care i-au fost rezer
vate și care exprimă bunele relații de prietenie 
dintre cele două țări.

Locotenent-colonel Mohamed Khouna Ouid 
Haidalla, președintele Comitetului Militar de 
Salvare Națională, șef al statului Republica Is
lamică Mauritania, a invitat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste 
România, să efectueze, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială de prietenie 
în Republica Islamică Mauritania. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere, data vizitei urmind să 
fie stabilită pe cale diplomatică.

0 importantă contribuție la dezvoltarea conlucrării prietenești
dintre România și Mauritania

Țara noastră a avut ca oaspete in 
aceste zile, la invitația președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pe locotenent-co- 
lonelul Mohamed Khouna Ouid Hai- 
da.Ua, președintele Comitetului Mili
tar de Salvare Națională, șef al sta
tului Republica Islamică Mauritania. 
Noua in ti Ini re la nivel înalt româno- 
mauritaniană, succedînd recentului 
itinerar de prieteflie și colaborare al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în țări din regiunea Mediteranei și 
nordul Africii-, ca și vizitelor în
treprinse in România de o serie 
de șefi de state africani, ilustrează 
consecvența cu care partidul și sta
tul nostru acționează pentru amplifi
carea conlucrării prietenești cu țări
le în curs de dezvoltare, nealiniate 
— orientare programatică a politicii 
externe a României socialiste, reafir
mată la Congresul al XII-lea și de 
Conferința Națională ale partidului.

Pe planul relațiilor bilaterale, vi
zita președintelui Mohamed Khouna 
Ouid Haidalla. prin rezultatele sale 
rodnice, cane iși găsesc reflectarea în 
Declarația comună semnată de cei 
doi președinți, în celelalte documen
te adoptate, se înscrie ca un impor
tant eveniment, deschizător de noi 
perspective conlucrării dintre cele 
două țări și popoare.

Raporturile româno-mauritaniene 
au urmat, în cele peste două decenii 
de la apariția tînăruluț stat african 
pe harta lumii, un curs continuu as
cendent. O importantă contribuție au 
adus în acest sens întîlnirile la nivel 
înalt de la București și Nouakchott. 
Ca urmare a traducerii în viață a 
acordurilor și înțelegerilor convenite, 
au fost inițiate o serie de acțiuni de 
cooperare, printre care se număra și 
construirea Complexului de Ia Noua- 
dhibou, realizat de societatea mixtă 
româno-mauritaniană Simar și inau
gurat recent. România și Mauritania 
conlucrează, de asemenea, activ și 
pe plan internațional, in lupta pen
tru lichidarea subdezvoltării și fău
rirea unei noi ordini economice in
ternaționale, pentru promovarea pă
cii și colaborării între popoare.

Sub aceste auspicii favorabile, noul 
dialog la nivel înalt a prilejuit exa
minarea posibilităților pe care le 
oferă economiile României și Mauri- 
taniei pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară a conlucrării reciproc 
avantajoase. A fost pusă astfel in 
evidență dorința ambelor părți de a

întări legăturile prietenești statorni
cite intre cele două țări și popoare, 
de a amplifica pe diverse planuri co
laborarea dintre ele. în acest sens, 
adresindu-se înaltului oaspete, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU sub
linia : „Vizita pe care o faceți repre
zintă o ilustrare a bunelor relații, de 
prietenie și colaborare, care s-au sta
tornicit intre România și Mauritania, 
a dorinței comune de a acționa pen
tru întărirea lor în continuare. Con
statăm cu satisfacție că țările noas
tre dezvoltă o cooperare rodnică pe 
tărim economic — îndeosebi în do
meniul pescuitului — că există bune 
perspective pentru extinderea în 
continuare a conlucrării in această 
direcție, pentru amplificarea schim
burilor tehnico-științifice, culturale, 
precum și in alte domenii de interes 
comun".

„Sînt convins — a declarat la rîn- 
dul său președintele MOHAMED 
KHOUNA OULD HAIDALLA — că 
această vizită va avea un efect fe
ricit, pozitiv asupra dezvoltării rela
țiilor foarte bune dintre cele două 
țări ale noastre. întărirea cooperării 
in sectoarele in care ea există deja 
și extinderea acestei cooperări și la 
alte sectoare vor servi, fără nici o 
îndoială, intereselor superioare ale 
celor două popoare ale noastre. In 
orice caz, Mauritania dorește ca 
această cooperare să acopere cît mai 
multe sectoare. Conjugarea potenția
lului mauritanian cu tehnica și ex
periența română va constitui un 
sprijin excelent pentru această 
cooperare".

Pornind de la asemenea premise, 
în cursul convorbirilor de la Bucu
rești s-a arătat că există largi posi
bilități pentru extinderea schimbu
rilor economice, precum și pentru 
realizarea de obiective prioritare pen
tru dezvoltarea economico-socială a 
Mauritaniei, în special in sectoarele 
pescuitului, hidraulicii, agriculturii, 
industriei agroalimentare, minelor, 
construcțiilor, transporturilor, ma- 
nifestîndu-se, totodată, o preocupare 
sporită în vederea traducerii lor cit 
mai curind în viață. O importanță 
deosebită are în acest sens Acordul- 
Program de dezvoltare a cooperării 
economice și tehnice și a schimburi
lor comerciale, semnat de cei doi 
conducători, care definește obiecti
vele și modalitățile concrete de ac
țiune, ca și hotărîrea privind întru

nirea, încă în primul semestru al 
anului 1984, a Comisiei mixte româ
no-mauritaniene de cooperare econo
mică și tehnică instituită între cele 
două țări. Aceste măsuri, cărora li șe 
adaugă înțelegerile privind dezvol
tarea colaborării in domeniile educa
ției, științei, culturii și informațiilor, 
vin să evidențieze că, sub influența 
actualului dialog la nivel înalt, rela
țiile româno-mauritaniene vor cu
noaște în perioada următoare o pu
ternică amplificare pe toate planurile.

în cadrul convorbirilor de la Bucu
rești, un loc important, l-a ocupat, de 
asemenea, schimbul de vederi în 
problemele vieții internaționale, care 
a relevat existența unor largi con
vergențe de vederi atît în ce pri
vește aprecierea evoluțiilor actuale, 
cît și a măsurilor ce se impun pen
tru asigurarea păcii și securității.

în mod firesc, o atenție deosebită 
a fost acordată examinării situației 
economice deosebit de grave care 
s-a creat în lume, exprirriindu-se 
preocuparea față de adîncirea deca
lajelor între, țările bogate și țările în 
curs de dezvoltare, ca și față de lipsa 
progreselor în realizarea unei con
lucrări la scară mondială pentru so
luționarea problemelor generate de 
criza economică. Cei doi șefi de stat 
au subliniat în acest context necesi
tatea întăririi solidarității și conlu
crării între țările în curs de dezvol
tare și s-au pronunțat pentru convo
carea unei conferințe la nivel înalt 
a acestor țări pentru stabilirea unei 
strategii comune în vederea tratati
velor cu țările avansate economic, 
pentru soluționarea problemelor sub
dezvoltării, reducerea dobînzilor și 
datoriilor, pentru realizarea unei noi 
ordini economice internaționale.

Exprimindu-și profunda îngrijo
rare față de tensiunea gravă la care 
s-a ajuns in relațiile internaționale, 
cei doi președinți au relevat necesi
tatea intensificării eforturilor tu
turor popoarelor pentru reluarea și 
continuarea politicii de destindere, de 
pace și colaborare între națiuni. A 
fost subliniată importanța capitală 
pe care o capătă în actualele împre
jurări oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la măsuri efective de dezar
mare, în primul rind de dezarmare 
nucleară. Ca o expresie a acestei 
preocupări comune. România și Ma
uritania au reafirmat necesitatea 
stringentă a opririi amplasării noilor

rachete cu rază medie de acțiune 
Europa, retragerii și distrugerii 
lor existente, înlăturării tuturor, 
melor nucleare de pe continent, a- 
ceasta reprezentind o condiție esen
țială a înlăturării pericolului- unui 
război nuclear cu corSetirițe catas
trofale pentru toate popoarele lumii, 

în cadrul convorbirilor asupra evo
luțiilor vieții internaționale un loc 
important l-a ocupat examinarea si
tuației din Africa, continent care, in 
ultimele decenii, a fost scena unor 
profunde mutații cu caracter progre
sist, revoluționar. Apreciind aceste 
transformări, cei doi președinți s-au 
pronunțat pentru respectarea dreptu
lui popoarelor africane la autodeter
minare. la independență, sprijinind, 
totodată, lupta poporului namibian 
sub conducerea S.W.A.P.O. și a 
populației majoritare din R.S.A. A 
fost evidențiat rolul important ce re
vine Organizației Unității Africane 
în lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului, neocolonialismului, 
rasismului și apartheidului. în solu
ționarea pe calea tratativelor a con
flictelor din zonă.

Dialogul româno-mauritanian a pri
lejuit, de asemenea, 
altor probleme ale £ 
naționale, cum ar 
Orientul Mijlociu 
unei reglementări 
ducă la instaurarea t 
trainice în regiune, 
sprijinul față de O.I 
prezentant legitim 
lestinian ; conflictu 
Iran și necesitatea 
te a ostilităților, a i 
melor existente pe ci • 
terea rolului țărilor 
al țărilor nealiniate ; 
de dezvoltare în soit 
melor internaționale 
lui O.N.U. — relevit 
sibilități de conlucw 
nia și Mauritania pa

Prin rezultatele sa 
gul la nivel înalt (i 
nian se înscrie ca uțn 
tant moment și o marc 
ție la dezvoltarea reiat 
tenie și colaborare din e 
și Mauritania, la promo, „ vauzei 
păcii, colaborării și progresului tu
turor popoarelor.

Nicolae N. LUPU

da.Ua
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• •unității națiunii noastre socialiste
Iul
Lupta pentru libertate socială și independență 

națională, eroismul poporului român în zbuciu
mata și glorioasa lui istorie luminată de perma
nența aspirației către o lume mai bună, de idea- 

unirii și al unității tuturor fiilor acestei patrii, ma
rile izbînzi ale națiunii noastre socialiste în făurirea 
noului său destin — iată realități fundamentale in care 
o bogată poezie patriotică, atît de reprezentativă pen
tru caracterul militant al literaturii române, își află 
izvoare inepuizabile, surse adinei și permanente de 
inspirație. „împrejurările istorico-sociale vitrege în 
care și-a dus existența au obligat poporul român 
din cele mai vechi timpuri să-și apere dreptul Ia 
viață cu arma în mină — spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Rezistind tuturor încercărilor, el a străbă
tut vremurile de restriște și a ieșit la lumină, cuce- 
rindu-și locul ce 1 se cuvine în marea familie a po
poarelor lumii, pentru că întotdeauna a fost animat 
de o nestinsă dragoste de patrie, de curaj și spirit 
de abnegație ; sentimentul patriotismului fierbinte a 
fost transmis ca o flacără vie, din generație in gene
rație". Nestinsa dragoste de țară străbate, ca o flacără 
vie, și cele mai bune pagini ale vastului poem pa
triotic pe care poeții de azi îl dedică țării, României 
socialiste, poporului, istoriei sale de lupte și jertfe și 
marilor săi eroi : Pămintul nostru-i leagăn cald de 
fii, / El ne-a crescut părintele din fiul / Cel mai viteaz 
al mândrei Românii / Pămint de privegheri, de bucurii 
(Ion BRAD)

„Pămint de privegheri și bucurii", leagăn al unei 
civilizații noi ridicate pe temeliile străvechi moștenite 
din străbuni, pămintul țării, „pămint etern", se iden
tifică impresionant cu acele „cetăți" pe care, în istoria 
glorioasă și mai ales în acest fierbinte prezent eroic, 
socialist le-au clădit oamenii țării 
acelorași idealuri : „Cetățile noastre 
sînt industria, agricultura, știința și 
cultura — arăta secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Un popor care are o in
dustrie puternică, o agricultură pu
ternică, o știință și o cultură înain
tată va dăinui peste veacuri și nu 
va putea fi niciodată infrint". A- 
ceste mîndre cetăți socialiste, ro
dul muncii unite a poporului, a tu
turor fiilor țării fac bogăția, fru
musețea și tinerețea patriei de azi : 
Sintem cu mult mai tineri decit am 
fost vreodată / Sintem păduri și 
holde, sîntem belșug și zbor / Aici 
unde făcurăm din Dunăre o vatră / 
De energii solare, întinse-n viitor // 
Unde cândva jertfirăm tot ce aveam 
mai sfiht J Pentru aceste praguri 
de vis și de lumină / Cetăți indus
triale cu flăcările--*,  vînt / Par am
ple pacheboturi prin timpul ce-o să 
vini. // Mă uit acum cu munții din 
piscurile țării / Cum se-mplinește 
visul și steaua cum s-arată : /^Sin- 
tem cu mult mai tineri ca neodihna 
mării, / Sintem cu mult mai tineri 
decit am fost vreodată. (Anghel

Ilustrînd natura vastă și inepuizabilă a acestui sen
timent fundamental ce definește ființa umană, poemul 
patriotic de astăzi este rodul unei adinei meditații 
asupra destinului patriei, în care se oglindește, ca în 
apa cea mai limpede de izvor, chipul făuritorilor ei : 
Dacă vrei să simți, să gîndești, să spui despre țara 
aceasta / ce putere transformă apa rîurilor in lumină, / 
minereul — in fier, aerul — in sarea pămintului, / și 
mai ales ce forță degajă sufletele oamenilor / izbite 
de raza cea mai fină-a credinței în acest veac ; / Dacă 
vrei să simți, eâ gîndești, să spui despre țara aceasta / 
ce o face să țină fruntea tot mai sus, tot mai dirză, / 
intoarce-te in tine însuți, adică în toți, la matricea lui 
azi; / Și-nvață, mereu, ce-nseamnă să ai un puternic 
Partid — / Partidul Comunist Român, un eroic Popor — 
Poporul / Român, un mare Conducător — Ceaușescu, 
tot astfel / cum te-ai apropia de scopul, țelul și idealul 
tău cel / mai intim și temeinic, dacă vrei să simți, să 
gîndești / să spui adevărul despre România. (Grigore 
HAGIU)

Profunda Identitate dintre patrie șl comunitatea tu
turor fiilor ei, care, uniți în muncă și animați de ace
leași idealuri, își afirmă puternic și nestingherit per
sonalitatea umană, virtuțile creatoare, constituie un 
motiv frecvent al poeziei patriotice de azi. Cu adevărat 
nou, acest sentiment al solidarității cu „tot ce mișcă-n 
(ara asta, rîul, ramul" abolește pentru totdeauna ve
chea, tragica ipostază a omului străin în propria țară 
atît de puternic resimțită și exprimată în poezia unui 
Octavian Goga. Dimpotrivă, omul de azi este un om 
care se simte aici stăpîn, la el acasă, intr-o casă locuită 
deplin de gindurile, idealurile și împlinirile sale — no
bile materiale de construcție a patriei socialiste : Cine 
sint eu ? Sună-ți cimpiile... / Cine sint eu ? Mîngîie-ți 
munții... / Cine sînt eu ? Contemplă-ți orașele... / Cine 
sint eu ? Privește-ți uzinele... / Cine sint eu ? Adulme- 
că-ți ierburile... / Cine sint eu ? Ascultă-ți primăve- 
•ile... / Cine sînt eu ? Privește-te pe tine însăți / Al 
iu sint Patrie / Dintotdeauna. (Nichita STANESCU)

soare e și-atit de bine / Sub cerul tău blajin, primeni
tor ! / In tine m-am născut, trăiesc in tine / Și puru
rea de tine mi-este dor. [...] // Aprinzi o stea de flă
cări pe cupole, / In orice cărămidă pui un cint / Pe 
schele urci cu meșterul Manole / Și zidul nu se surpă 
la pămint. // Oriunde-aș fi, te intilnesc în cale, / O, 
țara mea, cu timple de argint ! / Mă-nalț in piscul fru
museții tale, / Te apăr și te laud și te cint. 
(Victor TULBURE)

uniți sub flamura

DUMBRAVEANU)

Nenumărate sînt modalitățile în care poeții de 
azi dau glas unanimului sentiment de iubire și 
venerație față de patrie : cele mai profunde vi
ziuni lirice despre țară surprind dinamic, în 

virtutea unui adevăr dialectic, unitatea dintre trecut, 
prezent și viitor, osmoza dintre un spațiu și un timp 
inconfundabile definind portretul spiritual al țării : 
Ce-i patria ? — E Dunărea albastră, / E Bărăganul, 
Munții Apuseni, / E'lupta de milenii, lupta noastră, / 
Români și neromăni, dar pămînteni, / Ce-i patria ? — 
E pasul apăsat / Cînd trec, trec rînduri-rînduri mun
citorii / Cu steagul roșu-n vint desfășurat / Duși de 
partidul nostru spre victorii. (Mihai BENIUC) 

încrederea nestrămutată în ziua de mîine, în viitorul 
luminos al țării, optimismul cu care întreaga națiune 
socialistă aspiră, muncind și făptuind neîncetat, spre 
noi victorii izvorăsc din conștiința marii unități pe 
care partidul comunist a sădit-o, floare minunată a 
acestor ani, în sufletul poporului. De aceea, uniți în 
jurul partidului, centrul vital al națiunii, toți oame
nii muncii, indiferent de naționalitate, pășesc încreză
tori spre noi victorii, spre gloria patriei socialiste : 
Sîntem — în crez, in muncă, în izbîndă — / Un neam 
de oameni liberi, luptători. / Baladă limpede in braz
dă cintă, / Bat in fereastră zori de viitor. // In legea 

muncii și a omeniei, / Pe drum de 
glorii, țară, înflorești / Chezași sint 
comuniștii României — / Mintea și 
brațele muncitorești. // Spre noi 
victorii ne-nfricat condu-ne / Partid- 
erou, conducător iubit, / Spre co
munism româna națiune / Să-și 
poarte-n veac destinul înflorit. 
(Mihai NEGULESCU)

Unitatea tuturor fiilor patriei sub 
flamura idealului comunist consti
tuie o continuare firească a senti
mentului unirii ce i-a însuflețit, la 
vremea lor, pe marii înaintași, iar 
„hora unirii", acest simbol al per
manenței și al comunității de sim
țire și acțiune al oamenilor de pe 
tot cuprinsul României, se înscrie 
distinct în paginile poeziei patrio
tice de azi : Frații mei de ieri și 
astăzi întru care eu exist / După 
chipul și simțirea scrise-n codex 
comunist, / Frații mei, mărire vouă, 
peste miile de ani / înflorind gră
dina țării, frați români, maghiari, 
germani. (Petru ANGHEL)

In unitatea națională cimentată de 
Partidul Comunist Român constă 

noastre împliniri, iar poetul deIzvorul marilor
azi înscrie în durata „columnei infinite" noile cercuri 
ale izbînzilor socialiste, înconjurîndu-le de vibra
țiile unui puternic sentiment de recunoștință : Noi 
am crezut și credem in pace și frăție; / Români 
și-atîtea neamuri deolaltă trăitoare / Pe-acest pămint, 
din veacuri, avem pe-aceste plaiuri / Vatra, părinții, 
pruncii ji ziua viitoare. / Noi am crezut și credem in 
tot ce-i omenesc / In tot ce e a lumii speranță și 
minune / Iar azi, cind casa noastră e însăși țara noas
tră, / Partidul ni-i suprema credință și-opțiune. 
(Emilia CALDARARU)

In ochii contemporanilor și ai urmașilor, marile per
sonalități Istorice, cu un rol covîrșitor în îndeplinirea 
unor aspirații seculare, constituie trainice punți de le
gătură între prezent, trecut și viitor, ele refac, prin 
întinderea și adincimea gîndului și faptei lor, însăși 
unitatea în timp și spațiu a națiunii dînd aripi încre
derii în forțele proprii și stîrnind mîndria, demnitatea 
națională : îngemănind trecutul, prezentul, viitorul, / 
El este vitejia, onoarea și mîndria / de a ne ști mai 
siguri stăpini în casa noastră / și de a fi de-a pururi 
români în România. (Sergiu ADAM)

înălțătoare evocare a luptei 
de veacuri a poporului pentru 

unitate și independență, 
pentru eliberare națională și socială

*
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* * * *

Frumusețea patriei socialiste este opera muncii 
și abnegației constructorilor săi, creatorii tuturor 
valorilor materiale și spirituale ale civilizației 
socialiste : „Frumoasă ești, o, țară. Te-am con

templat vrăjit, / Cum răsfoiește omul o carte ilustra
tă, / Urechea mea de susur marin e fermecată / Și 
fața mea in vintul cîmpiei s-a călit. // Simt vraja ne- 
descrisă a frumuseții tale, / Dar noile orașe, înaltele 
furnale / Le simt întipărite mult mai adine in mine. // 
Minuni de fier și sticlă sint noile uzine, / Vapoare 
de lumină și freamăt pururi pline / Pe marea nesfir- 
șită a nopții siderale. (IANOS Szekely)

Cu tot ce are, poetul aparține acestui pămînt, viața 
poporului său e „fluviul uriaș din care fac parte" : o 
apartenență indestructibilă, resimțită cu atît mai in
tens cu cit crește și se îmbogățește corola împlinirilor 
de pe fruntea țării socialiste, o țară unită în care fie
care își știe rostul său, in care unitatea de gînd șt 
simțire — victorie deplină și definitivă a acestor ani — 
constituie garanția mersului înainte, spre piscurile so
cialismului și comunismului : Potecile ml se aștern in 
cale, / Sub pașii mei noi drumuri se întind. / Mi-nalț 
în piscul frumuseții tale, / O, țara mea, adințul să-ți 
cuprind. // De pieptul tău cind îmi lipesc obrazul / 
Bătaia clipelor sd o ascult, / Auzul meu iți deslușește 
glasul / Ce din strămoși ne vine, de demult. // Atita

Poezia patriotică de azi surprinde legătura adîncă 
și indestructibilă dintre erou și popor, conștiin
ța poporului că în personalitatea conducătorului 
partidului și statului nostru își vede oglindit 

propriul său chip și că, la rîndu-i, fiul poporului nu 
cunoaște alt țel decît fericirea patriei cu care se simte 
de-o ființă, într-o unitate în inima vie a căreia răsună 
cadența idealului comunist : Ne e eîrmaci, prieten și 
e steag / Sub care țara își adună vrerea, / Simbol al 
unității-n liber veac, / Și cutezanța faptei, și puterea. // 
Fiu credincios Partidului și Țării / Zidindu-și viața-n 
steagul tricolor / Și-n roșul steag, și-n aripa visării / 
Lumină e din luminat popor. // Cind Ceaușescu spu
nem intr-un glas, / Ne știm, o țară, sufletul rostit, / 
Și-n dimineața unui singur Azi / Uniți, urcăm sub 
flamuri de partid. (Nicolae DRAGOȘ)

înalta pildă de dăruire și slujire a idealurilor po
porului și partidului determină în conștiința întregii 
națiuni căldura dragostei și recunoștința nemărginite 
față de bărbatul înțelept și viteaz din fruntea țării 
și a partidului, față de conducătorul care întruchipea
ză cele mai de seamă atribute ale poporului român : 
geniul creator, omenia, demnitatea națională, curajul, 
o neîntrecută putere de muncă și dorința de a trăi 
în pace și colaborare cu toate popoarele lumii. De 
aceea, în omagiul poetului răsună omagiul poporului, 
al națiunii noastre strîns unite în jurul conducătorului 
său : Cite secole am așteptat / pină să vină zilele-a- 
ceste ! / Cind Toți in Unul trăim / și Unul în Toți pe 
vecie ! / Priviți cum pulsează / arterele vremii pe 
creste ! / Ascultați cum gilgiie / izvoarele de apă 
vie ! / Cum cintă văzduhul : glorie ție ! (Ion BRAD)

Iar cînd poetul scrie : „Din Pantheonul de la Alba, / 
ne vine zvonul de Unire, / E-nfiorarea unității / pe 
care-ați dat-o țării iar“ (Adrian PAUNESCU), ver
surile se fac ecoul recunoștinței unanime față de cel 
care redîndu-ne istoria vie și adevărată — firul cu 
plumb al demnității naționale a unui popor — a în
cins țara, pentru totdeauna, cu același tricolor care a 
fluturat mîndru deasupra tuturor marilor evenimente 
ale unirii și unității noastre.

C. STANESCU

Manifestări 
cultural-educative

O emoționantă pagină a luptei 
românilor din Transilvania pentru 
libertate și unire este tema ma
joră ce structurează spectacolul „Nu 
pot să dorm", al cărui scenariu este 
semnat de scriitorul Ion Brad și 
care a fost prezentat sîmbătă sea
ra la Teatrul Mic din Capitală. De
dicat aniversării a șase decenii și 
jumătate de la marele act al Uni
rii de la 1 Decembrie 1918, specta
colul se constituie intr-un omagiu 
adus evenimentului, fiind realizat 
în regia lui Cristian Hagiculea și 
scenografia arhitectului Virgil 
Luscov.

Același teatru și Muzeul literatu
rii române din Capitală pregătesc 
un recital de poezie patriotică și 
revoluționară, sub genericul ..Co
loana infinită", manifestare dedica
tă, de asemenea, aniversării a 63 
de ani de la făurirea statului na
țional unitar român.

Pe mari platforme industriale 
bucureștene, in cluburi muncito
rești urmează a fi prezentat spec
tacolul de poezie „De-a pururi 
glorie", realizat de colectivul Tea
trului Giulești. La rîndul său. Tea
trul Național „Ion Luca Caragiale" 
întîmpină ziua de 1 Decembrie cu 
un poem dramatic — „File de Is
torie" — ce evocă momente cru
ciale din trecutul poporului nos
tru. Un sugestiv titlu, „Unire-n 
cuget și-n simțiri", poartă spec
tacolul Teatrului „Lucia Sturdza 
Bulandra", cu care colectivul aces
tuia va sărbători importantul eve
niment.

In cadrul Festivalului național de 
poezie „Cartea Unirii", în organi
zarea Uniunii scriitorilor din 
Republica Socialistă România și a 
Comitetului județean de cultură și 
educație socialistă Covasna au 
avut loc întîlniri cu cititorii. La 
întîlniri au participat scriitori de 
prestigiu din București, Cluj-Napo- 
ca. Sibiu. Timișoara, Tg. Mureș și 
din județul Covasna, în localitățile 
Sfintu Gheorghe (la Liceul indus
trial nr. 2, la clubul muncitoresc de 
pe platforma industrială a munici
piului, la Casa de cultură a sindi
catelor), Tîrgu Secuiesc, Ghelința, 
Ilieni, întorsura Buzăului, Baraolt, 
Bățani Mici, Covasna și Zăbala. 
(Păljănos Măria).

Liceul militar „Mihai Viteazul" 
din Alba Iulia a fost gazda unei 
ample manifestări dedicate Zilei 
de 1 Decembrie. Elevi, cadre mili
tare, membri ai gărzilor patriotice 
și ai detașamentelor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa
triei au participat la lucrările se
siunii de comunicări organizate de 
Comisia română de istorie milita
ră în colaborare cu organele loca
le de partid și de stat, pe tema : 
„Făurirea statului național unitar 
român — încununare a luptei 
românilor pentru unitate, inde
pendență și progres social. Unita
tea poporului! român în jurul par
tidului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
factor hotărâtor al făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate și al întăririi capacității de a- 
părare a patriei". In continuare, 
membri ai Cenaclului literar al 
revistei „Viața militară" împreună 
cu laureați ai Festivalului națio
nal „Cântarea României" din capi
tala primei noastre uniri au pre
zentat spectacolul intitulat „Cute
zători, sub fald de tricolor".

în Aula Magna a Universității 
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în 
organizarea comitetului de partid 
și al senatului universitar a avut 
loc simpozionul „Unirea din 1918 
și semnificația ei istorică". Au 
participat cadre didactice univer
sitare, oameni de știință și cultu
ră, studenți.

Colectivul Teatrului Maghiar de 
Stat a organizat pentru elevii din 
licee un montaj literar artistic în
chinat unirii, iar la întreprinderea 
de ceramică fină pentru construcții 
s-a desfășurat simpozionul „Sub 
semnul unirii și unității", urmat de 
un recital de poezie. (Alexandru

INAUGURAREA EXPOZIȚIEI JUBILIARE NAȚIONALE DEDICATE 
ÎMPLINIRII A 65 DE ANI DE LA FĂURIREA 

STATULUI NATIONAL UNITAR ROMÂN

Aspect din expoziție

Sîmbătă, la Muzeul de 
Istorie al Republicii So
cialiste România, a fost 
inaugurată Expoziția ju
biliară națională dedicaită 
împlinirii a 65 de ani de 
la făurirea statului națio
nal unitar român. Expo
ziția se înscrie în suita 
largă de manifestări prin 
care întreaga țară cin
stește acest eveniment de 
importanță crucială pen
tru destinele patriei, în
cununare a aspirațiilor de 
veacuri ale luptei între
gului nostru popor.

La deschidere au parti
cipat tovarășii Petru Ena- 
che, membru supleant al 
Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Su- 
zana Gâdea, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Con
siliului Culturii și Educa
ției Socialiste, activiști de 
partid și de stat, istorici, 
alți reprezentanți ai vieții 
noastre științifice, un nu
meros public.

Cuvântul inaugural a 
fost rostit de tovarășa 
Suzana Gâdea. care a e- 
vocat lupta pentru unitate 
și independență. pentru 
eliberare națională și so
cială duisă de poporul ro" 
mân, subliniind însemnă
tatea deosebită a actului 
istoric de la 1 Decembrie 
1918, care a deschis per
spective noi întregii evo
luții economiico-sociale și 
politice a țării. Au fost 
relevate, în același timp, 
marile succese obținute în 
anii socialismului in toate 
domeniile de activitate, 
îndeosebi după Congresul 
al IX-tea al Partidului 
Comunist Român.

Prin documente origi
nale. fotografii, reprodu
ceri din presă, prin alte 
exponate cu profundă 
semnificație, de o deose
bită valoare științifică, 
expoziția prezintă. într-o 
înlănțuire cronologică), 
principalele momente ale 
istoriei milenare a po
porului român, lupta sa

pentru făurirea unității și 
independenței naționale, 
coordonate majore ale de
venirii noastre istorice. 
Bogatul .material docu
mentar înfățișat atestă cu 
pregnanță că idealul uni
tății a constituit o per
manență a întregii istorii 
naționale, fiind mereu viu 
în conștiința românilor, 
în acest sens, se evo
că sugestiv prima uni
re, de la 1600, sub 
Mihai Viteazul. Este oglin
dită, în continuare, unirea 
Moldovei cu Muntenia, 
din 1859. avîndu-1 ca 
domn pe Alexandru loan 
Cuza, prin care s-au pus 
bazele statului national 
român modern si s-a creat 
premisa dobîndirii inde
pendentei naționale si a 
desăvârșirii unității stata
le. Prin mărturii vibran
te este rememorat eveni
mentul de la 1 Decembrie 
1918, consemnat cu litere 
de aur în marea si stră
lucita carte a istoriei nea
mului nostru, cînd cei 
peste o sută de mii de 
români — muncitori, ță
rani. intelectuali, mese
riași — au consfințit, la 
Alba Iulia. actul legic, o- 
biectiv și progresist, de 
încheiere a procesului de 
făurire a statului national 
unitar român, adoptînd 
istorica Declarație prin 
care Marea Adunare 
Națională a proclamat 
Bolemn unirea Transilva
niei cu România. Relevînd 
împrejurările istorice ale 
actului de acum 65 de ani. 
exponatele ilustrează în 
mod grăitor că Unirea de 
la 1918 a răspuns cerin
țelor si legilor obiective 
ale dezvoltării sociale, ba- 
zîndu-se pe realități fun
damentale. cum sînt ori
ginea si limba comună, 
identitatea de interese si 
aspirații ale întregului 
popor, dornic să trăiască 
intr-o singură tară. Este 
pus. încă o dată, in lumi
nă faptul că realizarea 
Marii Uniri n-a fost o în- 
tîmplare, rezultatul unor 
momente coniuncturale.

ci consecința unor cerin
țe legice, rodul luptei 
maselor largi populare, 
hotărite să facă totul pen
tru a se uni într-un sin
gur stat unitar, conștiente 
că. numai în acest fel. îsi 
puteau deschide cale spre 
progres, spre afirmare, 
cu drepturi egale. în rîn
dul celorlalte popoare si 
națiuni ale lumii.

în întreaga lor succe
siune. exponatele eviden
țiază amploarea si sem
nificația acestui eveni
ment crucial în destinele 
patriei noastre, largul său 
ecou pe plan internațio
nal. în rîndul opiniei pu
blice.

Expoziția se constituie, 
totodată, într-o cronică 
impresionantă a luptei 
poporului român, condus 
de partidul comunist. în 
anii grei dintre cele două 
războaie mondiale, pentru 
apărarea integrității teri
toriale și suveranită
ții României, culminând 
cu insurecția din August 
1944, care a marcat de
clanșarea revoluției de 
eliberare socială și națio
nală, antifascistă și anti- 
imperialistă, inoeputul u- 
nei epoci noi, de reali
zare a deplinei indepen
dențe și suveranități na
ționale. Este pus. de ase
menea. în evidentă un alt 
moment de seamă : pro
clamarea Republicii, la 30 
Decembrie 1947, cînd 
România, stat unitar, in
dependent și suveran, a 
pășit într-o nouă etapă a 
istoriei sale — edificarea 
socialismului. își află o 
largă reflectare. în cadrul 
expoziției. evenimentele 
ce au urmat. în anii con
strucției socialiste, cind. 
sub conducerea Partidului 
Comunist Român, au fost 
soluționate marile proble
me ale dezvoltării socie
tății românești pe calea 
progresului economic și 
social, și-au găsit Împli
nirea idealurile pentru 
care au luptat clasa mun
citoare, forțele revoluțio
nare, progresiste, cei mai 
buni fii al poporului nos

tru. fără deosebire de na
ționalitate.

Expoziția reliefează, cu 
deosebire, sensurile pro
fund Înnoitoare ale epocii 
inaugurate de Congresul 
al IX-lea al Partidului 
Comunist Român — peri
oada cea mai fertilă din 
istoria țării —. de cînd 
destinele națiunii noastre 
sint conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidu
lui. președintele Republi
cii, epocă purtind pecetea 
gândirii și acțiunii sale 
patriotice, revoluționare, 
închinate înfloririi multi
laterale a patriei, cauzei 
păcii și socialismului. 
Sint oglindite sugestiv. în 
expoziție, mărețele reali
zări in edificarea societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate, infăptuirile re
marcabile dobândite in 
toate sferele de activitate, 
în creșterea forței econo
mice a țării, in ridicarea 
bunâsvârii materiale si 
spirituale a întregului po
por. in Înflorirea continuă 
a patriei, succesele obți
nute in adincirea demo
crației noastre socialiste, 
in rezolvarea justă a pro
blemei naționale, in afir
marea pregnantă a statu
lui român ca exponent fi
del al intereselor tuturor 
celor ce muncesc. De ase- 
menea^ sânt ilustrate poli
tica de pace, de largă co
laborare și înțelegere in
ternațională a României 
socialiste, activitatea neo
bosită, desfășurată de 
conducătorul partidului și 
statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru 
soluționarea constructivă 
a marilor probleme ' cu 
care se confruntă omeni
rea, pentru edificarea 
unei lumi mai drepte si 
mai bune pe planeta 
noastră.

★
Cu prilejul împlinirii a 

65 de ani de la făurirea 
statului național unitar 
român. în toate localită
țile reședință de județ 
sint organizate expoziții 
dedicate acestui impor
tant eveniment.

(Urmare din pag. I)
■xploatatorilor lor, a condus la sa- 
’facerea deplină sau parțială a de- 

atelor care-i animaseră in luptă. 
etJjolui muncitorimii a luminat 
lată, in permanență, calea afir- 
ii In 1 uP* a Proprie a tuturor ce
tite > lături și categorii sociale. 

interoe.*Jici  au cunoscut, in acest 
, importa’ite ridicări la luptă în 
ea satelor, puternica afirmare a 
lectualității democratice, progre- 

a țării, car a înscris în istoria 
jadei respective pagini de nease- 
tă frumusețe prin participarea 

ucuvă la marile confruntări politice 
ale timpului. Cu, deosebită atenție 
s-a preocupat Partidul Comunist Ro
mân de atragere a și folosirea — în 
lupta comună — a forțelor sociale și 
politice militante, democratice, anti
fasciste din rîndfurile naționalităților 
conlocuitoare.

Poate că nici într-o altă problemă 
unitatea de gindiire și acțiune a po
porului român nu și-a dovedit mai 
deplin puterea în anii interbelici ca 
în lupta împotriva fascismului, pen
tru apărarea integrității tării, a inde
pendenței și suveranității naționale 
grav primejduite de acesta. Hronicul

de aur al țării • păstrează, în acest 
sens, înscrise remarcabile momente 
și contribuții, precum cele ale acti
vității Comitetului Național Antifas
cist, a altor organizații democratice, 
antifasciste, marile manifestații anti
fasciste de la 31 mai 1936 și 1 mai 
1939, acordurile de luptă democratică 
și antifascistă de la Băcia, București 
și Țebea, editarea de către P.C.R. și 
organizațiile de masă îndrumate de 
el a unei remarcabile și voluminoase 
prese și literaturi antifasciste.

In acei ani ai marilor și grelelor 
încercări a intrat în focul mișcării 
revoluționare, antifasciste tinărul 
Nicolae Ceaușescu, de numele și ac
tivitatea remarcabilă a căruia sînt 
strîns legate un șir de episoade eroi
ce petrecute — incepind Încă din 
primii ani ai celui de-al patrulea de
ceniu — în istoria mișcării muncito
rești și democratice, a Partidului Co
munist Român, în viața politică a 
țării. Activitatea desfășurată din în
sărcinarea partidului în conducerea 
Comitetului Național Antifascist, dă
ruirea revoluționară cu care și-a în
deplinit sarcinile ce i-au fost încre
dințate în organizarea luptei anti
fasciste și în Întărirea organizatorică 
a mișcării antifasciste și democratice

î-au atras, după cum este cunoscut, 
mai multe arestări tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, dintre care, prin 
consecințele sale, s-a impus atenției 
întregii țări cea din 1936, în urma 
căreia i-a fost înscenat procesul ju
decat la Brașov. Prin curajul și fe

țelor patriotice, democratice, anti
fasciste care au asigurat un caracter 
impunător, hotărit și combativ marii 
demonstrații de acum 44 de ani. In 
toți acei ani, ca și în alte episoade 
ulterioare ale luptei revoluționare 
s-au vădit cu putere înaltele sale

de spirit a poporului nostru, amplei 
mișcări antifasciste dezvoltate în acei 
ani, mișcare in fruntea căreia s-a 
situat cu consecvență partidul nostru 
comunist. Iar atunci cînd, prin 
cîrdășia statelor fasciste, amenin
țarea ce plana asupra țării a de-

P. C. R„ încercatul conducător al poporului
nacitatea dovedite în fața instanței 
de revoluționarul Nicolae Ceaușescu, 
procesul acesta a fost transformat 
într-o tribună de demascare a pri
mejdiei fasciste, de afirmare a ne
cesității luptei unite a întregului po
por pentru apărarea demnității țării, 
a independenței șl suveranității sale. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a nu
mărat apoi printre organizatorii am
plei manifestații antifasciste și anti
războinice de la 1 Mai 1939 din Ca
pitală, avînd un rol important în mo
bilizarea la luptă a tineretului, în 
realizarea unității de acțiune mun
citorească, a acelui front larg al for-

trăsături moral-politice — principia
litatea comunistă, devotamentul în 
slujirea neabătută a intereselor po
porului, abnegația, dîrzenia și neîn- 
fricarea în lupta revoluționară, uria
șa energie și capacitate organizato
rică — trăsături care au făcut ca 
încă din acei ani numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu să se înscrie în 
marea și glorioasa carte a istoriei 
poporului român.

Retrospectiva istorică pune în re
lief adevărul că dacă ani in șir as
censiunea spre putere a organizații
lor fasciste din țara noastră a putut 
fi stăvilită, aceasta s-a datorat stării

venit realitate — la 30 august 1940 
prin odiosul Dictat imperialist de la 
Viena fiind smulsă din trupul țării 
partea de nord a Transilvaniei — 
partidul nostru comunist a fost su
fletul marii împotriviri a poporului 
față de raptul fascist, al zecilor și 
zecilor de întruniri și manifestații, 
desfășurate de-a lungul șj de-a latul 
țării, prin care masele largi și-au 
exprimat hotărârea de a lupta pînă 
la capăt pentru restaurarea demni
tății țării, pentru o Românie demo
crată și liberă.

Pe temelia experienței dobîndite în 
cursul deceniului al patrulea al seco

lului nostru, în anii grei ai dicta
turii antonesciene, Partidul Comunist 
Român a acționat cu neabătută con
secvență pentru a înfăptui o largă 
coaliție a tuturor forțelor sociale și 
politice patriotice, democratice, — 
ca singura cale de salvare a țării de 
la catastrofa națională. Eforturile 
sale au dus la realizarea acelor 
alianțe politice prin care prac
tic a fost izolat regimul an- 
tonescian și coalizate pe o platfor
mă comună toate forțele sănătoa
se ale țării : Frontul Patriotic 
Antihitlerist (creat din P.C.R., 
Frontul plugarilor, Uniunea patrio- 
ților, Partidul Socialist-Tărănesc, 
M.A.D.O.S.Z., in toamna anului 1943), 
Frontul Unic Muncitoresc (alcătuit 
din P.C.R. și P.S.D. la jumătatea 
lunii aprilie 1944), Coaliția Național- 
Democratică (constituită din P.C.R. 
P.S.D., Frontul plugarilor. Uniunea 
patrioților, M.A.D.O.S.Z., Partidul 
Socialist-Țărănesc, Partidul național- 
democrat și Gruparea liberală tătă- 
răsciană, în mai 1944) și Blocul Na
țional Democratic (realizat prin acor
dul dintre P.C.R., P.S.D.j P.N.Ț. și 
P.L.D. în iunie 1944). Această largă 
coaliție a asigurat triumful actului 
istoric de la 23 August 1944 care, așa

cum apreciază • tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a marcat inaugurarea 
„unei epoci istorice noi în dezvol
tarea societății românești, a deschis 
poporului român perspectiva făuririi 
unei vieți noi, demne și indepen
dente". România s-a alăturat, cu în
treaga forță, armatelor sovietice, îm
potriva Germaniei hitleriste, pentru 
eliberarea deplină a patriei, pentru 
zdrobirea definitivă a fascismului. 
Poporul român și-a afirmat astfel — 
o dată mai mult — glorioasele sale 
tradiții de luptă pentru libertate și 
independență, pentru unitatea și in
tegritatea patriei, pentru democrație 
și progres social.

Acum, cind aniversăm — cu întrea
ga căldură a inimilor noastre — 65 
de ani de la Unirea tuturor români
lor, putem afirma cu firească și legi
timă mindrie că întreaga activitate 
a Partidului Comunist Român stă 
mărturie că acesta a preluat spiritul 
unității afirmat cu atita putere în 
memorabilul an 1918, l-a dus mai 
departe prin vreme, adăugîndu-i noi 
valențe, cu un unic și înalt tel — în
făptuirea marilor idealuri ale po
porului din rîndurile căruia se ridi
case : înălțarea unei Românii unite, 
libere și prospere.



SCÎNTEIA — duminică 20 noiembrie 1983 PAGINA 5

UMEA PRIMEJDIEI NUCLEARE. 
SALVGARDAREA PĂCII

- aiprema îndatorire a tuturor statelor si popoarelor!
Unanima și deplina aprobare fața de cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de înflăcdratele 
sale chemări la acțiune pentru apărarea păcii, 

față de Apelul Marii Adunări Naționale
Rațiunea însuși impune un echilibru al forțelor 

la niveluri cit mai scăzute

Tovarășul Constantin Dăscălescn, 
prim-ministru al guvernului, va efectua 

o vizită oficială de prietenie in R. P. D. Coreeană

Ca slujitor al învătămîntu- 
lui superior și al cercetării 
științifice doresc să-mi ex
prim și pe această cale ade
ziunea totală la ideile cu
prinse in cuvîntarea rostită 
recent de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele 
țării noastre, la sesiunea 
Marii Adunări Naționale. A- 
ceste idei nobile prin conți
nutul lor profund se consti
tuie ca un vibrant și emo
ționant apel la rațiune, la 
omenie, pentru pace, pentru 
viață.

într-adevăr, așa cum sub
linia președintele țării, nici
odată in trecutul ei multimi
lenar omenirea nu s-a găsit 
într-o situație atât de critică 
cum este cea de astăzi, cind 
cu o grabă inexplicabilă se 
iau măsuri de instalare a 
unor noi rachete cu rază me
die de acțiune in Europa și 
de extindere a celor exis- X 
tente. Pe bună dreptate s-a spus că 
r.e găsim in ceasul al doisprezece
lea și că se impun măsuri imediate 
și energice de oprire a cursei înar
mărilor și de dezarmare, atita vre
me cît nu este prea tîrziu.

Pentru a exista o pace trainică 
nu este suficient să existe doar un 
echilibru în ceea ce privește nu
mărul de rachete și de arme clasice

'erăbdare, da! Dar pentru realizarea unui acord 

de neamplasare a rachetelor!
Prin glasul celui mai iubit fiu 

poporului nostru, tovarășul 
ICOLAE CEAUȘESCU, prin Ape- 
il Marii Adunări Naționale, țara 
oastră își spune din nou cu hota
re cuvintul pentru oprirea cursei 
larmărilor, pentru împiedicarea 
mplasării rachetelor nucleare cu 
îză medie de acțiune, pentru în
durarea gravei primejdii care 
menință toate popoarele lumii, 
intern conștient! că niciodată 
menirea nu s-a aflat într-o situa- 
ie atit de gravă că acum și tocmai 
e aceea se cere ca popoarele să 
cționeze în deplină unitate spre a 
e opri cursul evenimentelor spre 
acordare și război.

Pe bună dreptate întreba tovară- 
ul Nicolae Ceaușescu, în cuvînta- 
ea rostită la sesiunea Marii Adu
lări Naționale, exprimînd cu cea 
nai mare fidelitate propriile noas- 
re ginduri și preocupări : de ce oare 
tita grabă, atita nerăbdare pentru 
•ecferea la amplasarea noilor ra
ție ? Orice om cu judecata lim

Cu înaltă responsabilitate pentru pateu
și liniștea planetei

in aceste ultime zile, la plenara 
Comitetului Central al partidului si 
la sesiunea Marii Adunări Naționa
le s-a auzit din nou glasul limpe
de și ferm al conducătorului parti
dului si statului nostru, care a pus 
încă o dată în evidentă imperativul 
cel mai arzător al momentului : 
oprirea amplasării rachetelor cu 
rază medie de acțiune în Europa si 
trecerea concomitentă la retragerea 
și distrugerea celor existente. în 
același sens se pronunță si Apelul 
adresat de Marea Adunare Națio
nală privind urgenta salvgardării 
păcii și a Îndepărtării primejdiei 
atomice care planează deasupra 
planetei.

Acestea sînt atitudini cu adevărat 
responsabile, și ele plasează Româ
nia pe linia întîi a frontului hotărît 
să apere pacea, liniștea muncii 
creatoare, viitorul copiilor si nepo
ților noștri. Căci așa cum spunea 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
ne aflăm în al 12-lea ceas, în 
momentul hotărîtor pentru exis
tența lumii și trebuie acționat 
acum pină nu este prea tîrziu.

Războiul este un joc macabru pe 
care. în condițiile unei desfășurări 
de forte si arme termonucleare, 
omenirea nu și-l poate îngădui fără

0 încălțare flagrantă a tratatului de neproliferare 

u urmelor nutleure, a legalității internaționale

Desen de W. SLAVV

aflate de o parte și de alta, cum 
6e consideră în mod greșit ; este 
absolut necesar ca nivelul la care 
se realizează acest echilibru să fie 
cit mai redus. Intr-adevăr, nu este 
vorba de a se asigura un simplu 
echilibru, ci un echilibru stabil, dar, 
după cum se știe, stabilitatea de
pinde foarte mult de nivelul la 
care se realizează echilibrul.

pede știe doar cît de complicate 
devin lucrurile de fiecare dată cînd 
se introduc noi arme în arsenalele 
nucleare. Este, intr-adevăr, de o 
mie de ori mai bine să se mani
feste interes deosebit, grabă și ne
răbdare pentru realizarea unui a- 
cord privind oprirea amplasării ra
chetelor nuclear^ 1

Noi, oamenii muncii, angajați, îm
preună cu întreaga noastră națiune 
socialistă. în realizarea minunatelor 
proiecte de inflorire a patriei, sin- 
tem hotă rit.i să colaborăm cu toate 
popoarele lumii pentru oprirea am
plasării noilor rachete, pentru de
zarmare, pentru apărarea dreptului 
suprem la existență, la viată, la 
pace.

De aceea, susținem cu toată pu
terea ființei noastre chemările În
flăcărate ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Apelul adoptat de
M.A.N. care exprimă aspirațiile de 
pace și liniște ale poporului ro
mân, fiind, totodată, un îndemn 
mobilizator către toate popoarele 
continentului, ale întregii planete la

nu ar 
și nici
arcuri-

i
riscul nimicirii planetei. S-a spus 
clar că un astfel de război 
avea învinși și învingători 
vinovat! si judecători.

A trecut de mult vremea 
lor. a săbiilor si arbaletelor, chiar 
și armelor — așa-zise clasice 1 — 
de infanterie si arțllerie. Nici o de
clarație. oricit de oficială si oricit 
de patetică ar fi ea. nu mă va con
vinge că intr-o posibilă conflagra
ție ar fi folosite numai două sau 
trei focoase nucleare si că pe urmă 
s-ar trece romantic și naiv la praș
tie si la sulița de soc.

în acest sens sint mîndru că tara 
mea — si mă refer în primul rînd 
la factorii răspunzători — nu în
cetează să-și facă auzit glasul ei 
de luptă pentru pace si dezarmare 
nucleară. Un glas distinct si in- 
confundabil. un glas puternic, de
cis, cinstit și curajos, care se bucu
ră tot mai mult ne plan internatio
nal de o prețuire profundă și bine
meritată.

Uriașele demonstrații populare în 
toate centrele tării, cu o participa
re globală de multe milioane de ce
tățeni. unii virstnici. veterani si 
supraviețuitori ai ultimului război 
mondial, cei mai multi — însă — 
tineri care nu doresc să cunoască

Pătrunși de ideile cuprinse 
în recenta cuvintare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
sesiunea Marii Adunări Na
ționale, oamenii de știință 
din țara noastră militează 
neabătut pentru ca rezulta
tele cercetării științifice din 
întreaga lume să fie puse în 
slujba progresului și bună
stării omenirii și nu pentru 
distrugerea și exterminarea 
ei. Comitetul național român 
„Oamenii de știință și pa
cea", al cărui președinte este 
tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, 
prim-vicepreședinte al gu
vernului. președinte al Con
siliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, savant de 
largă notorietate internațio
nală, activează neobosit, atit 
pe plan intern, cît și pe plan 
extern, făcînd cunoscută în 
întreaga lume dorința de 
pace și colaborare a oameni

lor de știință din patria noastră, 
care, alături de întregul nostru po
por, nu precupețesc nici un efort, 
fiind convinși că nu există astăzi 
o cauză mai dreaptă, mai nobilă 
decît aceea a păcii și că dreptul 
fundamental al omului este drep
tul la viață, la o existență demnă, 
liberă și independentă.

Acad. Rady P. VOINEA

înlăturarea spectrului unul cata
clism nuclear.

România socialistă adresează a- 
cest impresionant apel la rațiune 
parlamentelor si guvernelor din ță
rile întregii lumi pentru intensifi
carea eforturilor în vederea opririi 
cursei înarmărilor, pentru înțelege
re si colaborare internațională, cu 
convingerea că popoarele, actionînd 
unite, pot asigura afirmarea politi
cii de pace, progres si indepen
dentă.

Noi. românii, am cerut si nu vom 
conteni să cerem ca Europa să fie 
eliberată de amenințarea rachetelor 
nucleare, ca întreaga omenire sâ 
fie ferită de primejdia unei catas
trofe nucleare. Adresăm si de a- 
ceastă dată apelul nostru la rațiune, 
încredere si colaborare, pentru a 
asigura bunul cel mai de preț al 
omenirii — dreptul la viată.

Ion BOUREANU
muncitor Io întreprinderea 
de construcții nave ți utilaj 
tehnologic TULCEA

ororile sl suferințele unul război, 
au dat chipului sfint al patriei 
noastre un uriaș si proaspăt- spor 
de frumusețe etică, care o asază 
în fruntea țărilor ce își mărturisesc 
cu putere Vocația lor de a fi terito
rii pașnice și de a nu amenința pe 
nimeni cu masacrul nuclear.

Cînd se va scrie istoria acestor 
ani și a acestor zile, ea va depune, 
în perpetuitate, o mărturie obiecti
vă. dar plină de admirație și recu
noștință că România și președintele 
ei au zis un NU hotărît războiului, 
au militat pentru instaurarea unui 
climat de colaborare, prietenie șî 
încredere între toate țările și po
poarele. fie ele mari cît un conti
nent și numeroase ca nisipul mări
lor. sau — dimpotrivă — mici cit 
un județ și mai puțin numeroase 
decît o singură metropolă urbană.

„România — Pace". „Ceaușescu 
— Pace" nu sînt simple lozinci la 
un miting repede trecător, ci cuvin
te născute parcă în mod ideal pen
tru a fi rostite împreună, cu un 
fierbinte legămînt făcut în fata 
umanității și a istoriei.

Petru VINTILA. 
scriitor

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-mi nistru' al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, va efec
tua, la invitația Guvernului Repu

Primire la C. C. al P. C. R.
Sîmbătă dimineața, tovarășul Iosif 

Banc, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația de acti
viști al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, condusă de Stanko 
Tomici, membru al Prezidiului C.C. 
al U.C. din BoSnia și Herțegovina, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a e- 
fectuat o vizită pentru schimb de 
experiență în țara noastră, între 14 
și 19 noiembrie.

în timpul primirii, desfășurată în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au fost evocate bunele relații dintre 
P.C.R. și U.C.I., exprimîndu-se, tot
odată, hotărîrea comună de a se ac
ționa in spiritul înțelegerilor româ- 
no-iugoslave la nivel înalt pentru 
dezvoltarea continuă a colaborării

Cronica
Sîmbătă dimineața, Vasile Pungan, 

ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
și Anne Amadou Babaly, membru al 
Comitetului Militar de Salvare Na
țională, ministrul industriei si mine-

tv
PROGRAMUL 1

8,00 Agronomie TV. Cultura porumbu
lui pentru boabe

8.30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii

10,00 Viața satului (parțial color)
11.45 Lumea copiilor • Telefilmoteca 

de ghiozdan : Ivanhoe — episo
dul 9

13,00 Album duminical (parțial color)
14,30 Telesport : Rugbi. România — 
U.R.S.S. In campionatul european. 
Transmisiune de la București

17.35 Micul ecran pentru cel mici
18.00 Film serial : Cervantes (color).
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color)
19,20 Cîntarea României
20,00 Telecinemateca, Ciclul : Mari ac

tori. „Indrăgostlțll din Verona"
21.45 Varietăți muzicale
22.30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
10,00 Muzica 7... nimic mai simplu 1 (V)
11.45 Muzică ușoară
12,15 Instantanee
12.30 Flori din... „Floarea din grădină"
13,00 Carnet cultural
13,25 Farmecul muzicii
14.35 O viață pentru o idee
15.00 Clubul tineretului

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL : Ieri, in divizia A

• Victorii ale echipelor Steaua, Universitatea Craiova ți Dinamo • Chimia 
Rimnicu Vilcea a învins Sportul studențesc • Al șaselea rezultat pozitiv 

consecutiv al echipei F.C. Baia Mare, ieri, scor egal la Ploiești
Ieri, la Slatina, victorie a fruntașei 

clasamentului : F. C. Olt — Steaua 
0—1 (0—1), punct marcat de Lăcătuș, 
acesta avind acum la activ 9 goluri, 
cu care conduce pe lista golgeterilor. 
La Galați, un succes craiovean care 
a săltat Universitatea pe locul al 
doilea : Dunărea — Universitatea 
Craiova 0—1 (0—1), prin golul mar
cat de Câmătaru, acesta, împreună cu 
Lung și Ștefănescu, cei mai buni de 
pe teren. Dinamo urcă sigur în cla
sament, ieri, la București : Dinamo — 
A.S.A. 3—0 (2—0), prin punctele în
scrise de Augustin și Mulțescu (2), 
acesta cel mai bun jucător al meciu
lui. Rezultat excelent al Chimiei, la 
Rimnicu Vilcea : Chimia — Sportul 
studențesc 4—2 (2—1), prin golurile 
marcate de Iovan, Lazăr. Verigeanu. 
Iorgulescu (autogol), respectiv Sandu 
și Coraș. A reintrat, cu mult succes, 
talentatul atacant vîlcean Gîngu. 
Cu un gol marcat de tunarul Avă- 
dan-ei, S. C. Bacău — F. C. Bihor 1—0 
(0—0). La Hunedoara. Corvinul — 
F. C. Argeș 3—1 (1—0), goluri Ma- 
teuț, Gabor, Petcu, respectiv. Iovă- 
nescu. La Petroșani, Jiul — C. S. Tir- 
goviște 2—1 (2—0) — goluri Cura, Bă- 
luță, respectiv, Burleanu. La Ploiești, 
Petrolul — F. C. Baia Mare 1—1 (0—1) 
— goluri Rosznai, respectiv, Dumi-

Azi, în campionatul european de rugbi: 
ROMÂNIA — U.R.S.S.

La stadionul „23 August" din Ca
pitală se va desfășura astăzi meciul 
dintre selecționatele României și 
U.R.S.S., contînd pentru Campiona
tul european de rugbi.

Antrenorii vor începe jocul cu ur
mătoarele formații : România : Dinu 
— Aldea, Lungu, Marghescu, Vărza- 
ru — Podărescu, V. Ion — Radulescu, 
Șt. Constantin, Măcăneață — I. Con
stantin, Dumitru — Pașcu, Munteanu, 
Bucan ; U.R.S.S. : Bratko — Berzin, 
Parșin, I. Ovcinikov, Mironov — 
Sliousar, Demidov — Hairulin, Al. 
Ovcinikov, Kușnarev — Strelnikov, 
Tihonov — Epifanov, Malenkov, Fe
senko.

blicii Populare Democrate Coreene, 
o vizită oficială de prietenie în 
R.P.D. Coreeană, în ultima decadă a 
lunii noiembrie 1983.

dintre partidele, țările și popoarele 
noastre.

La convorbire a luat parte Ștefan 
Croitoru, vicepreședinte la Consi
liul Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și Sociale.

A fost prezent Miloș Melovski, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia Ia 
București.

★
în timpul vizitei în țara noastră, 

delegația de activiști ai U.C.I. a a- 
vut convorbiri la Consiliul Central 
de Control Muncitoresc al Activită
ții Economice și Sociale, la Comite
tul de Stat al Planificării și la co
mitetele județene Bacău și Neamț 
ale P.C.R. Oaspeții iugoslavi au vi
zitat, de asemenea, unități econo
mice și social-culturale din Capita
lă și județele Bacău și Neamț.

zilei
lor, au semnat Regulamentul privind 
organizarea și funcționarea Comisiei 
mixte guvernamentale româno-mau- 
ritaniene de cooperare economică și 
tehnică.

15.30 Teatru TV : „Vivat Unirea !“ de 
Aurel Mantu

16.35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV.
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Caleidoscop muzical
21.20 Din marea carte a patriei
21,45 Jaz tn nocturnă
22.30 Telejurnal

LUNI, 21 NOIEMBRIE
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Emisiune în limba maghiară
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 A patriei cinstire
20.30 Panoramic economic
21,00 Roman foileton (color). „întoar

cerea lui Vodă Lăpușneanu". Pre
mieră TV.

21.50 Curier cetățenesc
22,00 Tezaur folcloric
22.30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
15,00 Telex
15,05 Gala tinerilor concertlștl
15.35 Cenacluri ale tineretului
16,00 La început de săptămînă
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Moștenire pentru viitor
21,05 Publicitate
21,10 Miniaturi violonistice
21.30 De pretutindeni
21,55 Valori ale artei lirice românești
22.30 Telejurnal

trache II, cu o „bară" a lui Tulba 
în penultimul minut, al șaselea re
zultat pozitiv consecutiv obținut de 
maramureșeni. La București, Rapid 
— Politehnica Iași 0—0, deși ieșenii 
au jucat „în zece" peste două treimi 
din meci, prin eliminarea lui Biro I.

CLASAMENTUL
1. Steaua 13 9 1 3 27— 9 19
2. Univ. Craiova 12 7 2 3 21—10 16
3. Sportul stud. 13 7 2 4 23—14 16
4. Politehnica 13 5 6 2 12—10 16
5. F.C. Bihor 13 6 3 4 20—17 15
6. Dinamo 10 6 2 2 18— 8 14
7. F. C. Baia Mare 13 5 4 4 16—18 14
8. Jiul 13 6 2 5 13—15 14
9. S. C. Bacău 13 6 2 5 13—18 14

10. F.C. Olt 13 4 5 4 11—10 13
11. A.S.A. 13 5 3 5 15—18 13
12. Rapid 13 4 4 5 12—12 12
13. Corvinul 12 4 3 5 16—15 11
11. Chimia 13 4 3 6 14—20 11
15. F. C. Argeș 12 4 1 7 13—17 9
16. C. S. Tîrgoviște 13 1 5 7 9—19 7
17. Dunărea 13 1 5 7 3—13 7
18. Petrolul 13 2 3 8 11—24 7

Etapa viitoare se va desfășura la 4
decembrie, printre meciurile ei des- 
prinzîndu-se F. C. Olt — Universita
tea Craiova, precum și partidele in- 
terbucureștene Sportul studențesc — 
Dinamo și Rapid — Steaua.

Partida va începe la ora 14,30 șî 
va fi condusă de arbitrul francez 
Jean-Claude Doulcet.
• La Paris s-a. disputat meciul- 

test dintre selecționatele de rugbi ale 
Franței și Australiei. Rugbistii fran
cezi au obținut victoria cu scorul de 
15—6 (6—3) prin punctele realizate de 
Lescarboura (două lovituri de pe
deapsă și o transformare). Esteve 
(un eseu) și Gabernet (o lovitură de 
pedeapsă).

• Intr-un meci International de 
rugbi desfășurat la Londra, repre
zentativa Angliei a întrecut cu scorul 
de 15—9 (6—3) selecționata Noii Zee- 
lande.

Mesajul tovarășului
Nicolae Ceaușestu adresat celui 

de-al Xll-lea Congres al Partidului 

Democrat din Guineea
Tovarășului AHMED SEKOU TOURE

Secretar general al Partidului Democrat din Guineea
Dragi tovarăși,
în numele Partidului Comunist Român șl al meu personal, vă adresez 

dumneavoastră, stimate tovarășe secretar general, Comitetului Central al 
Partidului Democrat din Guineea, participanților la congres și tuturor mili- 
tanților partidului un călduros salut de prietenie, împreună cu cele mai bune 
urări de succes lucrărilor forumului național al partidului dumneavoastră.

Invitația adresată Partidului Comunist Român de a trimite o delegație 
la cel de-al Xll-lea Congres al Partidului Democrat , din Guineea reprezintă 
o nouă mărturie a bunelor raporturi de prietenie și solidaritate care s-au 
statornicit între partidele și popoarele noastre. Aceste raporturi au fost con
solidate și au căpătat noi impulsuri în urma întîlnirilor și convorbirilor pe 
care le-am avut cu dumneavoastră, tovarășe Ahmed Sekou Toure, atit pe 
pămintul Guineei prietene, cit și în România. înțelegerile șl acordurile la 
care am ajuns cu aceste ocazii asigură o bază trainică pentru evoluția mereu 
ascendentă, în spiritul prieteniei, colaborării și respectului reciproc, a rela
țiilor politice, economice și social-culturale dintre popoarele, partidele și 
țările noastre. Aceasta corespunde intereselor fundamentale ale României 
și Guineei, cauzei întăririi solidarității tuturor forțelor și națiunilor care luptă 
împotriva imperialismului și colonialismului, pentru independență, pen
tru pace.

Noi, în România, urmărim cu profundă simpatie ampla activitate desfă
șurată de Partidul Democrat din Guineea, in frunte cu secretarul său ge
neral, pentru conducerea și mobilizarea poporului în făurirea societății noi, 
socialiste, pentru crearea unei economii puternice, de sine stătătoare, reali
zarea de transformări înnoitoare în toate domeniile vieții social-politice. 
Avem deplina convingere că hotărîrile pe care le va adopta acest congres 
vor dinamiza eforturile partidului și poporului pe calea dezvoltării și pro
gresului, vor marca o nouă etapă în consolidarea independenței țării, în 
emanciparea și înflorirea națiunii, în întărirea rolului Partidului Democrat 
din Guineea în viața societății guineeze. Considerăm realizările dumnea
voastră ca o vie expresie a uriașului potențial și a energiei creatoare ale 
unui popor care, luindu-și soarta în propriile mîini, a pășit cu fermitate 
spre edificarea vieții libere și prospere în patria sa.

Sub conducerea Partidului Comunist Român, în urmă cu 39 de ani, s-a 
desfășurat revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă, care a deschis calea revoluției socialiste și a trecerii la construcția 
socialismului în România. Realizările de însemnătate istorică obținute in 
acești ani sînt rodul participării conștiente, entuziaste a tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră la înfăptuirea mobilizatoarelor programe adoptate 
de partid pentru propășirea patriei. Ca urmare, România a parcurs, într-o 
perioadă relativ scurtă, mai multe etape istorice și se află în plin proces de 
construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, in conformitate cu 
obiectivele stabilite de Congresul al Xll-lea și de Conferința Națională ale 
P.C.R. Aceste rezultate își au izvorul în justețea politicii promovate de 
Partidul Comunist Român, în capacitatea sa de a mobiliza, de a organiza 
și conduce clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul popor în 
opera măreață de transformare revoluționară a societății.

Activitatea și pozițiile adoptate pe plan internațional de România socia
listă, de Partidul Comunist Român izvorăsc din puternicele aspirații ale 
poporului nostru de a-și făuri în pace și securitate viitorul său socialist și 
din sentimentele de stimă și prețuire pe care le nutrește față de celelalte 
popoare ale lumii. Desfășurăm o amplă politică de dezvoltare a colaborării 
cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate, cu 
alte state ale lumii — indiferent de orînduirea lor social-politică — precum 
și de sporire a prezenței noastre la schimbul mondial de valori materiale 
și spirituale. Partidul și statul nostru așază ferm Ia baza relațiilor externe 
principiile egalității depline în drepturi, respectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în treburile interne, dreptul fiecărui popor 
de a-și făuri destinele în conformitate cu aspirațiile proprii.

Pe arena internațională, România participă activ la soluționarea marilor 
probleme care preocupă omenirea, conștientă fiind că aceasta corespunde pe 
deplin intereselor vitale ale poporului român, cauzei instaurării unei politici 
noi în lume și a unor raporturi democratice între state, fundamentate pe 
egalitate, echitate și respect reciproc. Apreciem că problema esențială a 
epocii noastre o reprezintă oprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, în Europa 
și în întreaga lume. Partidul nostru consideră că mai este încă timp și 
trebuie să se facă totul pentru oprirea amplasării noilor rachete în Europa, 
pentru retragerea și distrugerea celor existente, pentru făurirea unui conti
nent al păcii, fără arme.

Așa cum demonstrează cu tot mai multă putere realitățile contemporane, 
singura alternativă pentru asigurarea păcii și colaborării internaționale o 
constituie reglementarea politică, prin tratative, a tuturor conflictelor și dispu
telor între state, a tuturor problemelor complexe ale vieții internaționale 
actuale. Sintem convinși, de asemenea, că numai prin crearea condițiilor 
propice creșterii economice accelerate în țările în curs de dezvoltare și 
instaurării unei noi ordini economice internaționale se vor putea asigura sta
bilitatea și progresul, crearea unei lumi a colaborării pașnice.

în spiritul solidarității noastre constante cu lupta pentru eliberare na
țională și socială, am acordat și dăm în continuare sprijin activ luptei po
poarelor africane împotriva colonialismului și neocolonialismului, sintem 
alături de poporul Namibiei, condus de S.W.A.P.O., în realizarea aspirațiilor 
sale de independență națională și milităm susținut pentru lichidarea politicii 
de apartheid și discriminare rasială în Africa de Sud. Prețuim acțiunile 
Organizației Unității Africane pentru întărirea independenței politice și 
economice a țărilor continentului, pentru afirmarea solidarității și unității 
statelor membye în promovarea idealurilor comune.

După opinia noastră, stă în puterea popoarelor de pretutindeni ca, acțio- 
nînd unite, să zădărnicească politica imperialistă de împărțire a lumii în 
sfere de influență, de înarmare și asuprire a altor popoare, pentru a se des
chide omenirii perspectiva unei dezvoltări durabile pe calea progresului și a 
colaborării, pentru făurirea unei lumi mai drepte, mai bune.

Doresc deplin succes lucrărilor celui de-al Xll-lea Congres al Partidului 
Democrat din Guineea, în înfăptuirea hotărîrilor pe care le veți adopta și 
urez partidului, guvernului și poporului guineez prieten noi realizări de 
seamă în construcția socialistă a patriei, în realizarea aspirațiilor lor de 
libertate și progres, de colaborare, înțelegere și pace în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Lucrările congresului
CONAKRY 19 (Agerpres). — La 

Conakry se desfășoară lucrările ce
lui de-al Xll-lea Congres al Parti
dului Democrat din Guineea. La 
congres participă delegați din partea 
organizațiilor partidului, precum si 
delegații de peste hotare.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de o delegație condusă de 
tovarășul Uie Verdet. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, a fost trans
mis mesajul adresat celui de-al 
Xll-lea Congres al P.D. din Guineea, 
tovarășului Ahmed Sekou Toure.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 20 

noiembrie, ora 20 — 23 noiembrie, ora 
20. tn țară : Vremea va fi în general 
rece. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros. Vor cădea precipitații locale mai 
ales sub formă de ninsoare, mai frec
vente in a doua parte a intervalului. 
Vlntul va sufla slab plnă la moderat, 
cu unele Intensificări la munte șl în 
estul țării, predomlnînd din sectorul

Raportul la congres a fost prezen
tat de Ahmed Sekou Toure. secreta
rul general al Partidului Democrat 
din Guineea. După ce s-a referit la 
liniile de acțiune ale partidului pe 
plan intern, vorbitorul a înfățișat pro
gramul dezvoltării economiei națio
nale a țării în următorii ani. Ahmed 
Sekou Toure a relevat că Gui
neea va continua politica de deschi
dere pe plan economic, fiind gata să 
coopereze cu celelalte state pe baza 
egalității, avantajului și respectului 
reciproc și a subliniat hotărîrea tării 
sale de a-și întemeia, in continuare, 
relațiile externe pe principiile politi
cii de nealiniere.

nordic. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între minus 8 șl plus 2 grade, 
local mai coborîte, Iar maximele între 
minus 4 și plus 6 grade, mal ridicate 
la începutul intervalului. Ceață locală 
cu depunere de chiciură. în București : 
Vremea va fl în general rece, cu cerul 
temporar noros, favorabil ninsorii în a 
doua parte a Intervalului. Vlntul va 
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 6 și minus 2 grade, iar cele 
maxime între 3 și 6 grade. Ceață di
mineața și seara. (Ileana Mihăilă, me
teorolog de serviciu).

Intr-un moment crucial pentru 
soarta omenirii, președintele Repu
blicii, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, lansează o vibran
tă și lucidă chemare la rațiu
ne. bun simt și legalitate inter
națională. Această chemare, ca și 
Apelul Marii Adunări Naționa
le către parlamentele, si parla
mentarii din Europa. S.U.A. și 
Canada reflectă voința neclintită a 
poporului român de a se opri, in 
acest al doisprezecelea ceas, alune
carea omenirii pe panta catastrofa
lă a abisului, spre un cataclism 
mondial, de a se renunța la ampla
sarea oricăror armamente nucleare 
cu rază medie de acțiune in Euro
pa. de a se trece la retragerea si 
distrugerea rachetelor existente si 
de a se deschide calea realizării 
unei Europe fără nici un fel de 
arme nucleare.

Ceea ce se pregătește omenirii — 
amplasarea de rachete nucleare in 
mai multe țări europene, atit din 
vest, cît și din est — reprezintă, așa 
cum evidenția președintele Nicolae 
Ceaușescu, o gravă amenințare la 
adresa legalității internaționale si. 
totodată, o violare flagrantă a tra
tatului de neproliferare a armelor 
nucleare. Intr-adevăr, acest tratat 

^prevede in mod limpede obligația 

tuturor părților de a nu prolifera 
acest gen de arme, atit in sensul de 
a deschide calea ca noi state să 
treacă la producerea sau procura
rea de arme nucleare, cît și obliga
ția statelor nucleare de a negocia 
cu bună credință măsuri efective 
de natură să conducă la încetarea 
cursei înarmărilor nucleare și la 
înfăptuirea unor măsuri reale de 
dezarmare nucleară, sub un control 
internațional strict și eficace.

Pe de altă parte, măsura ampla
sării armelor nucleare pe teritoriul 
altor state este in totală contradic
ție cu hotărârea adoptată de Adu
narea Generală a O.N.U. de a se 
trece de urgentă Ia elaborarea unui 
cod al crimelor împotriva păcii si 
securității omenirii. Extinderea 
ariei de răspîndire a armelor nu
cleare — arme ale mortii. ale dis
trugerii — este crima cea mai tipi
că împotriva păcii omenirii.

Este cum nu se poate mai clar că 
în fata 
nințări 
în fața 
virșirli 
omenirii, orice stat va fi îndreptățit 
să se gindească la noi arme, inclu
siv la armament nuclear, pentru 
a-și apăra independenta și existen
ta. Pe drept cuvînt. șeful statului

unei asemenea grave ame- 
a legalității internaționale, 
sumbrei perspective a sa
unei crime împotriva păcii

român arăta în vibrantul discurs 
pronunțat în fața Marii Adunări 
Naționale că România socialistă, 
poporul nostru n-au dorit si nu do
resc o asemenea cale. Tocmai de 
aceea trebuie făcut totul pentru a 
determina puterile nucleare să re
nunțe la politica lor. politică ce 
duce la distrugerea lumii, nu la 
apărarea păcii. t

Ca deputat al Marii Adunări Na
ționale. care am avut prilejul să 
fiu prezent la această istorică cu
vintare — nouă și puternică mani
festare a voinței hotărâte de pace 
și dezarmare a poporului român — 
exprim și pe această cale adeziunea 
totală la chemarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu de a se nune ca
păt pregătirilor pentru comiterea 
unei oribile crime împotriva umani
tății. de a se curma cursul pericu
los spre încălcarea gravă a preve
derilor tratatului de neproliferare a 
armelor nucleare, a legalității inter
naționale. a însuși dreptului po
poarelor la viată și pace, pentru 
făurirea unei Europe pașnice, uni
te. fără armament nuclear, fără 
arme și războaie.

Constantin FLITAN 
președintele Asociației 
juriștilor din România

cinema
• 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. 
0 Sub patru steaguri : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Proprietarii : TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Serbările galante s FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Căruța cu mere : DACIA (50 35 94) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Neamul Șoim&reștilor : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 13; 16; 19.
• Misterele Bucureștilor : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Baloane de curcubeu î FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Nea Mărin miliardar : POPULAR 
(35 15 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Călărețul cu calul de aur : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
0 Pe malul sting al Dunării albastre t 
COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,30; 19,30, TOMIS (21 49 46) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Masca de apă : SALA MICA A 
PALATULUI — 10; 12; 15.
• Urgent... secret... : FESTIVAL 

(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Spectacol la comandă : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Rubedeniile : GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Călăuza î UNION (13 49 04) — 9; 13; 
16; 19.
0 Clntecul e viața mea s VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
0 Limita dorințelor — 15, Moscova 
nu crede în lacrimi — 17; 19,30 j VII
TORUL (11 48 03).
0 Marfă furată : SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Atenție la gafe : PATRIA (11 86 25)
— 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,15; 18,15;
20.15, 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.
0 Lanțul amintirilor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9,15; 12,30; 16; 19, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 12; 16; 19.
0 Marea evadare : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 12,30; 16; 19.
0 Program de desene animate î DOI
NA (16 35 38) — 9; 11; 13; 17,15.
0 Albinuța : DOINA — 15; 19,15, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
0 Elvis: BUZEȘTI (50 43 58) — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
0 Drumul spre victorie : LIRA 
(31 71 71) — 15,30; 19, PACEA (60 30 85)
— 16; 19, MUNCA (21 50 97) — 15,30; 19. 
0 Dublu delict : ARTA (21 31 86) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.
0 Camionul de cursă lungă : FLA
CĂRA (20 33 40) — 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30.

0 Hercule cucerește Atlantida : CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
0 Omul păianjen se Întoarce : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : O scrisoare pierdută — 10; 
Idolul și Ion Anapoda — 15; Titanic 
vals — 19,30; (sala Atelier) : între pa
tru ochi (A) — 19; (sala Batiștei) : 
Inocentul — 20.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Spectacol 
pentru elevi cu „Inimă de copil" de 
Carmen Petra-Basacopol — 11; Con
cert simfonic susținut de orchestra de 
cameră a medicilor. Dirijor : dr. 
Ermil Nlchlfor — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Motanul 
încălțat — 11; Floarea de piatră — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) ; 
Oklahoma — 10,30; Suzana — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 10; Mobilă și durere — 
15; Gustul parvenirii — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Cabala bigo- 
țllor — 10; Liniște, ne privim in ochi 
— 15; O zi de odihnă — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) ; Nu pot să 
dorm — 10,30; Fluturi, fluturi — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 19,30.

• Teatrul de comedie (16 64 60) : Doi
tineri din Verona — 10,30; Preșul
— 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Scoica de lemn — 19,30; 
(sala Studio) ; Trăsura la scară — 
10,30; Acești îngeri triști — 19.
O Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Jean, fiul lui Ion — 10; 
Șapte martori — 19; (sala Giulești, 
18 04 85) : Cocoșelul neascultător — 
10; Opinia publică — 18.
@ Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt 
al dv. — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Corina — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; La izvor de dor și cîntec
— 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Despărțire la marele zbor — 10; 15,30; 
Piatră la rinichi — 19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Se caută o stea — 11; Intre caftan și 
smoking — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Și cu Daniela, zece — 10,30; (clubul 
M.A.I.) : Cine se teme de crocodil 7
— 10.
e Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Punguță cu doi bani — 10; 12; (sala 
Batiștei) : Șoricelul șl păpușa — 11.
O Circul București (11 01 20): Popeye 
marinarul și corabia veseliei — 10; 
16; 19,30.
• Ansamblul „Doina" al Armatei 
(13 60 64) : Estrada in croazieră — 
19,30.



Președintele Nicolae Ceausescu adresează lumii 
o vibrantă chemare la intensificarea eforturilor 

pentru înlăturarea pericolului nuclear, 
pentru salvgardarea păcii in Europa si in lume

Ample forțe politice din
R. F. Germania se pronunță împotriva 

instalării rachetelor nucleare

Exprimate prin glasul celui mai autorizat reprezentant al națiunii noas
tre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvintarea rostită la sesiunea Marii 
Adunări Naționale, prin Apelul forului legislativ suprem românesc adresat 
parlamentelor și parlamentarilor din statele europene, S.U.A. și Canada, 
voința neclintită de pace a României socialiste, chemarea înflăcărată la 
rațiune, la acțiune politică responsabilă, pentru apărarea dreptului fun
damental al oamenilor, al popoarelor la viață, la existență liberă și demnă 
își găsesc o largă reflectare în presa de peste hotare, care evidențiază, 
in același timp, amploarea manifestărilor pentru pace și dezarmare ce au 
loc în România.

Conducătorul partidului si statu
lui român a adresat S.U.A. și 
U.R.S.S. apelul de a renunța la sta
ționarea de rachete în Europa — 
scrie ziarul „NEUE ZURCHER ZEI- 
TUNG". relatînd despre cuvintarea 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la sesiunea Marii Adu
nări Naționale. Cotidianul elvețian 
arată că. în fata parlamentului 
României. președintele Nicolae 
Ceaușescu a chemat S.U.A. și 
U.R.S.S. să renunțe la instalarea de 
noi rachete în Europa, să treacă la 
retragerea și distrugerea celor exis
tente. Sint reluate pasajele din cu- 
vîntare în care se relevă că renun
țarea de către Statele Unite la am
plasarea noilor rachete, retragerea 
și distrugerea de către Uniunea So
vietică chiar a totalității rachetelor 
cu rază medie de acțiune nu ar 
produce un dezechilibru între cele 
două părți.

Același ziar subliniază că mani
festările pentru pace ce au avut 
loc, în ultimele săptămîni, în Româ
nia. în cadrul cărora participanții 
s-au pronunțat cu 
fermitate împotri
va amplasării de 
noi rachete nu
cleare in Europa 
și pentru retra
gerea și distruge
rea celor existen
te, au avut un larg 
ecou internațio
nal. Precizînd că 
asemenea mani
festări s-au desfășurat de mai mul
te ori, în acest an, în România, co
tidianul scoate in evidență rolul și 
importanța deosebite acordate de 
președintele Nicolae Ceaușescu 
dezarmării nucleare, creării in 
Balcani a unei zone denuclearizate.

„Comuniștii români împotriva 
cursei înarmărilor" — este titlul 
sub care ziarul polonez „DZIEN- 
NIK LUDOWY" inserează o cores
pondență din București despre 
Plenara C.C. al P.C.R. și lucrările 
Marii Adunări Naționale, relevind : 
Plenara a aprobat, în unanimitate, 
politica externă a P.C.R. și a Româ
niei și a dat o înaltă apreciere ac
tivității in acest domeniu a secreta
rului general al partidului, reafir- 
mînd voința de a acționa, în conti
nuare, în vederea Încetării cursei 
înarmărilor și pentru dezarmare, in 
primul rind dezarmare nucleară, 
împotriva amplasării în Europa de 
noi rachete cu rază medie de ac
țiune, pentru lichidarea celor exis
tente, revenirea la destinderea in
ternațională și crearea de zone lip
site de arme nucleare în Balcani și 
în alte regiuni ale Europei.

Marea Adunare Națională a 
României — continuă ziarul polo
nez — „a aprobat un Apel către 
parlamentele si parlamentarii din 
statele europene. S.U.A. și Canada, 
în care se subliniază necesitatea 
realizării unei înțelegeri în cadrul 
negocierilor sovieto-americane de 
la Geneva. In cazul în care nu s-ar 
ajunge la o asemenea înțelegere. — 
adaugă cotidianul — Marea Adu
nare Națională cheamă. între altele, 
guvernele țărilor pe al căror terito
riu este planificată amplasarea noi
lor rachete să renunțe la accepta
rea acestora".

„TRYBUNA LUDU" și alte ziare 
poloneze au informat, de asemenea, 
despre lucrările Plenarei C.C. al 
P.C.R. și sesiunii Marii Adunări 
Naționale.

Agenția britanică REUTER, rela
tînd despre cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in cadrul se
siunii Marii Adunări Naționale, re
liefează sublinierea conducătorului 
partidului și statului nostru că am
plasarea nodilor rachete și sporirea 
numărului celor existente nu ser
vesc și nu pot servi pacea, securi
tatea. De ce oare atâta grabă pen
tru trecerea la amplasarea noilor 
rachete, nu ar fi mai bine, mai ra
țional și în interesul popoarelor să 
se dovedească aceeași grabă și ne
răbdare pentru realizarea unui a- 
cord in vederea neaimplasării ra
chetelor ? — relatează agenția, ci
tind din cuvintarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

„INDONESIAN TIMES", punînd 
în evidență poziția României, _a 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
problema rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune în Europa, 
relevă avertismentul conducătorului 
partidului și statului nostru privind 
marea răspundere pe care și-o asu
mă. față de propriile popoare și, 
în același timp, față de celelalte 
popoare acele state și guverne, acej 
oameni politici care acceptă ampla
sarea de rachete.

Ziarele mexicane „EL DIA". „EL 
HERALDO" și „EL SOL DE MEXI
CO" relatează, pe spații largi, des
pre marea acțiune pentru pace a 
tineretului dlin România, arătînd că 
aceasta a fost organizată ca răspuns 
la o vibrantă chemare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a Frontului De
mocrației și Unității Socialiste.

In jur de 100 000 de tineri români 
au manifestat pe străzile capitalei 
României și s-au reunit la Palatul 
sporturilor și culturii pentru a cere 
respectarea dreptului la viață al po
poarelor, al tinerei generații — sub
liniază ziarele mexicane. Coloanele 
de manifestanți, formate din tineri 
muncitori, studenți, pionieri, purtau 
drapele ale țării și stindarde ale 
partidului, pancarte pe care se putea 
citi „Nu hotărît amplasării de noi 
rachete în Europa !“ și „Da retra
gerii și distrugerii celor existente !“.

Presa mexicană informează, tot
odată. despre Scrisoarea adresată 
secretarului general al Organiza
ției Națiunilor Unite, citind pasajele 
prin care tinerii români își exprimă 
convingerea . că O.N.U. trebuie să 
aibă o contribuție mai eficientă la 

menținerea păcii și securității in
ternaționale.

De asemenea, s-au aflat în cen
trul atenției mijloacelor de in
formare in masă de peste hotare 
hotăririle Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
care a adoptat proiectul planului 
național unic de dezvoltare eco.no- 
miico-socială pe 1984 și unele pro
grame de măsuri, cuvintarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la ple
nară, cuiprinzînd orientări și sarcini 
de o deosebită însemnătate pentru 
mersul hotărît al patriei pe calea 
progresului său multilateral.

Ziarele sovietice .,PRAVDA" și 
„IZVESTIA", ca și AGENȚIA 
T.A.S.S., relatînd desfășurarea Ple
narei C.C. al P.C.R., au informat 
despre aprobarea proiectului planu
lui național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială pe anul 1984, a pro
iectului bugetului pe anul viitor și 
a altor documente legate de dezvol
tarea economiei naționale. Totoda
tă, ziarele sovietice au relevat că, 
în încheierea lucrărilor, a luat 

Ample relatări și comentarii ale presei internaționale 
consacrate cuvîntării președintelui României, 

Apelului Marii Adunări Naționale, manifestărilor 
pentru pace și dezarmare din țara noastră

cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în cuvintarea rostită la înche
ierea plenarei — relatează ziarul 
bulgar „RABOTNICESKO DELO"
— tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a făcut cunos
cut că, in anul 1984, va avea loc 
Congresul al XIII-lea al. P.C.R. și 
a chemat organele și organizațiile 
de partid să intimpine cu rezultate 
deosebite viitorul congres și cea 
de-a 40-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă.

Cotidianul arată, de asemenea, că,. 
la plenară, au fost dezbătute pro
bleme privind dezvoltarea social- 
economică a României in anul uir- ■ 
•mător, precum și unele probleme 
economice importante, care trebuie 
rezolvate pînă la sfîrșitul acestui 
cincinal și în perioada pînă în 1990.

Prezentând cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenară. A- 
GENȚIA CHINA NOUA redă apre
cierile conducătorului partidului și 
statului nostru cu privire la dezvol
tarea industriei și agriculturii în 
acest an, arătînd, între altele, că 
„plenara a hotărît ca și în anul 1984 
să se acorde prioritate materiilor 
prime, dezvoltării agriculturii și ri
dicării calității produselor". Sint 
evidențiate sublinierile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind realizări
le importante obținute în întreaga 
dezvoltare economico-socială și, in 
context, ritmurile de creștere de 
peste 10 la sută prevăzute în unele 
ramuri, relevîndu-se că astfel se 
creează baza necesară îndeplinirii, 
în bune condiții, a planului cincinal 
1981—1985. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a pus un accent deosebit 
pe creșterea productivității muncii
— arată agenția chineză.

Despre Plenara C.C. al P.C.R. au 
Informat, la rîndul lor. AGENȚIA 
IUGOSLAVA TANIUG și AGEN
ȚIA’ AMERICANA ASSOCIATED 
PRESS.

Aprecierea dată de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. re
centei întâlniri dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Mika Șpiliak, ca un nou moment 
de seamă al dialogului tradițional 
româno-iugoslav la nivel înalt, este 
reliefată de AGENȚIA IUGO
SLAVA TANIUG. Cu arest - prilej
— menționează agenția — a fost 
subliniată hotărârea României și 
Iugoslaviei de a conlucra tot mai 
strins pe arena internațională, de 
a milita ferm pentru realizarea de
zarmării, împotriva armelor nu
cleare in Europa și a războiului 
nuclear.

Relatînd despre recentul dialog 
româno-iugoslav la nivel înalt, zia
rul marocan „AL BAYANE" arată 
că președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia, Mika Șpiliak, 
au subliniat dezvoltarea continuă a 
relațiilor dintre cele două țări, frec
ventele întâlniri la nivel înalt con
stituind factorul hotăritor al ares- 
tei evoluții pozitive Cotidianul ma
rocan prezintă apoi aspecte ale con
lucrării celor două țări pe plan 
economic.

Evocând strălucita solie de pare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
în țări din bazinul mediteranean 
și din nordul Africii, presa zaireză 
apreciază rezultatele acestei vizite 
în contextul general al întăririi 
conlucrării între toate țările în curs 
de dezvoltare. Principalul cotidian 
zairez. „ELIMA", publică un co
mentariu pe trei coloane. însoțit de 
fotografia conducătorului statului 
nostru, in care subliniază : „Țările 
in curs de dezvoltare trebuie să-și 
intensifice colaborarea. în cadrul 
eforturilor vizînd instaurarea noii 
ordini economice internaționale".

„Președintele României — relevă 
ziarul „Elima" — este una din ma
rile personalități ale epocii noastre. 
El susține cu tărie ideea că oame
nii. oricare ar fi convingerile lor 
politice, religioase, științifice, cul
turale, au dreptul la viață și liber
tate".

AGENȚIA WAFA se face ecoul 
poziției principiale, constructive a 
țării noastre in problema Orientului 
Mijlociu, prezentînd pe larg Decla

rația Agenției române de presă 
„Agerpres" in legătură cu situația 
din nordul Libanului. Agenția scoa
te in relief pasajul in care se arată 
că, pentru încununarea cu succes a 
eforturilor in direcția soluționării 
situației din Orientul Mijlociu, a 
problemei palestiniene, unitatea 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, în frunte cu președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P . 
Yasser Arafat, constituie o necesi
tate vitală. Totodată, este salutat 
faptul că poporul român și-a ex
primat si cu acest prilej hotărârea 
fermă de a acorda întregul sprijin 
poporului palestinian, Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei și pre
ședintelui ei, Yasser Arafat. îh efor
turile pentru înfăptuirea drepturilor 
naționale palestiniene.

Ziarul „BAGHDAD OBSERVER" 
apreciază Declarația Agenției româ
ne de presă „Agerpres" cu privire 
la situația din nordul Libanului 
drept un important apel la înceta
rea luptelor și un sprijin pentru 
O.E.P. și conducătorul acesteia.

Revista indiană „FAIR IDEA" 
redă pe larg concepția conducătoru
lui partidului și statului nostru în 
problema edificării noii ordini in
ternaționale, relevind : „Experiența 
României demonstrează că. in era
dicarea subdezvoltării, eforturile 
fiecărui popor joacă un rol decisiv. 
In concepția României, economia 
națională este cadrul de bază al 
progresului economic, aceasta im- 

punînd, în primul 
rind, consolidarea 
națiunii și a su
veranității națio
nale. Premisa e- 
radicării subdez
voltării este asi
gurarea indepen
denței și libertă
ții naționale a 
fiecărui stat, ga
rantarea dreptu

lui fiecărei națiuni de a folosi re
sursele sale pentru progresul pro
priu.

Totodată, ziare, reviste, agenții 
de presă, posturi de radio și tele
viziune de pe diferite meridiane ale 
lumii continuă să reliefeze, in arti
cole sau emisiuni dedicate Româ
niei. marile împliniri ale poporului 
nostru în opera de edificare a noii 
orinduiri — împliniri in mod ne
mijlocit legate de neobosita ac
tivitate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Programul de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate și hotărîrile Congresului al 
XII-lea al P.C.R. prevăd ca dez
voltarea social-economică a Repu
blicii Socialiste România, in cinci
nalul actual, să continue în ritm 
înalt — scrie săptăminalul bulgar 
„IKONOMICESKI JIVOT", referim- 
du-se, în context, la activita
tea ce se desfășoară în tara noas
tră pentru asigurarea din resurse 
proprii a necesităților de materii 
prime ale economiei naționale. 
Relevind măsurile adoptate in a- 
cest sens, publicația bulgară no
tează că dezvoltarea energeticii re
prezintă un exemplu tipic, amplul 
program existent în acest dome
niu realizîndu-se în condițiile în 
care se pune accentul pe valorifi
carea superioară a petrolului și 
gazelor naturale.

Săptăminalul prezintă cifre sem
nificative privind creșterea pro
ducției de cărbune, programul de 
dezvoltare a energeticii nucleare, 
sporirea aportului energiei apelor 
la satisfacerea necesităților tării, 
în anii construirii socialismului in 
România, resursele de apă, ca iz
vor de energie, nu au fost nicioda
tă neglijate, fapt confirmat de ni
velul de la care s-a pornit și de 
cel la care s-a ajuns — scrie „Iko- 
nomiceski Jivot", adăugind că o 
realizare remarcabilă o constituie 
hidrocentralele „Porțile de Fier", 
de pe Dunăre, la care se adaugă 
centralele ridicate pe rîurile inte
rioare.

Mersul ascendent al agriculturii 
românești este tema unei corespon
dențe apărute în ziarul ceho
slovac „RUDE PRAVO". Sint 
surprinse aspecte din activitatea 
lucrătorilor ogoarelor din județul 
Tulcea. subliniindu-se atenția ce se 
acordă, pe: ansamblul agriculturii, 
creșterii producției de cereale, dez
voltării sectorului zootehnic. Este 
reliefat ajutorul însemnat oferit 
lucrătorilor din agricultură de ba
zele de cercetare.

Date semnificative pentru ascen
siunea continuă a economiei româ
nești — rod al muncii susținute 
depuse de întregul nostru popor, 
angajat plenar în edificarea noii 
orinduiri — sint aduse la cunoștin
ța cititorilor indieni de revista 
„EAST EUROPEAN TRADE". Ilus- 
trîndu-se dinamismul economiei 
românești în ultimele decenii, sint 
prezentate cifre privind sporirea 
continuă a produsului social, ce 
pun în evidență faptul că această 
.creștere susținută nu este numai 
cantitativă, ci și calitativă. în con
text. sint puse în lumină aspecte 
de referință pentru mutațiile cali
tative intervenite în economia tării 
noastre, pentru modernizarea și 
perfecționarea întregii structuri e- 
conomice. O atenție aparte este 
acordată progresului obținut in 
sectoarele purtătoare ale progresu
lui tehnic, esențiale pentru ridica
rea continuă a productivității.

Rezultatele obținute în dezvolta
rea industriilor aeronautică și elec
tronică din țara noastră sint abor-' 
date pe un larg spațiu de publi
cația „PRICE WATERHOUSE, 
EASTERN EUROPEAN SERVICES 
— E.E.S. — NEWSLETTER" 
(R.F.G.).

După ce se arată că. în pofida 
crizei economice mondiale, „veni
tul national, producția industrială 
netă și producția agricolă netă au 
continuat să crească" in România 
și-sînt citate o serie de cifre în 
acest sens, publicația prezintă 
principalele produse realizate de 
industria aeronautică românească — 
sector care, după cum se relevă, 
parcurge, alături de electronică, o 
perioadă de rapidă dezvoltare.

(Agerpres)

VIENA

încheierea reuniunii internaționale consacrate promovării 
păcii, cooperării și dezvoltării economice

VIENA 19 (Agerpres). — La Viena 
au luat sfîrșit lucrările „Consiliului 
de interacțiune", forum internațional 
consacrat promovării păcii, dezarmă
rii, cooperării și dezvoltării economi
ce. la care, din țara noastră, a parti
cipat tovarășul Manea Mănescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 

în ședința de încheiere a fost adop
tată, prin consens, o declarație-apel 
prin care participanții — foști șefi de 
stat și guvern din țări situate pe toa
te continentele lumii — subliniază 
necesitatea stringentă a luării unor 
măsuri urgente în domenii vitale ale 
vieții internaționale : promovarea 
păcii și a dezarmării, în primul rînd 
nucleare, edificarea unei noi ordini 
economice mondiale. întărirea coope
rării și colaborării în lume. Relevind 
faptul că în prezent omenirea trece 
printr-o gravă criză care cuprinde 
întreaga sferă a vieții internaționale, 
declarația-apel precizează că etapa 
actuală se caracterizează prin cel mai 
înalt grad de încordare de după al 
doilea război mondial.

Documentul evidențiază preocupa
rea profundă față de pericolul deo
sebit pe care îl reprezintă pentru 
pacea și securitatea mondială uria
șele acumulări de armamente nucle
are și convenționale în Europa și în 
alte regiuni ale lumii. Participanții 
s-au adresat părților la negocierile 
de Ia Geneva în problema rachetelor 
cu rază medie de acțiune, cerindu-le 
să depună toate eforturile pentru a 
se ajunge la un acord și, in interesul

Lucrările Conferinței Generale a UNESCO
Intervenția reprezentantului român

PARIS 19 (Agerpres). — La cea 
de-a 22-a sesiune a Conferinței Ge
nerale a UNESCO s-au încheiat 
dezbaterile asupra punctului „Pacea, 
înțelegerea internațională, drepturile 
omului și drepturile popoarelor", in 
cadrul căruia au fost examinate și 
problemele tineretului.

Reprezentantul român a prezentat 
poziția tării noastre, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu. privind gravita
tea deosebită a situației internațio
nale actuale, pericolele care amenință 
pacea, securitatea, drepturile și inde
pendența popoarelor. întreaga civili
zație umană, imperativul unei poli
tici responsabile fată de destinele 
umanității, al acțiunii hotărâte pen
tru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru reluarea politicii de destindere, 
pentru rezolvarea. în interesul po
poarelor. a problemelor majore cu 
care este confruntată lumea contem
porană. Pornind de la misiunea 
UNESCO de a-și aduce contribuția, 
prin mijloacele si acțiunile sale spe
cifice, la pacea și securitatea interna
țională. la promovarea drepturilor 
omului și ale popoarelor, vorbitorul a 
făcut propuneri pentru programul 
UNESCO pe următorii ani, pe teme 
prioritare privind asigurarea dreptu
lui popoarelor la pace, la viată, reali

„Iugoslavia sprijină acțiunile in direcția transformării 
Balcanilor Intr-o zonă a colaborării și înțelegerii” 

Ședința Adunării R.S.F.I.
BELGRAD 19 (Agerpres). — „Ceea 

ce se întîmplă în prezent în relațiile 
internaționale are toate trăsăturile 
situației pe care în trecut o numeam 
-război rece», iar victimele acestuia 
sint, de cele mai multe ori, țările 
nealiniate și în cuns de dezvoltare, 
mici și mijlocii pe seama cărora se 
desfășoară competiția pentru domi
nație și pentru reîmpărțirea sferelor 
de influență" — a arătat, printre al
tele, Lazar Moisov, secretar federal 
pentru afacerile externe al Iugosla
viei, intr-un raport prezentat in șe
dința celor două camere ale Adunării 
R.S.F.I. După cum transmite agenția 
Taniug, el a subliniat că instalarea 
în Europa a rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune ar introduce o

Consiliul de Securitate declară drept nulă juridic 
proclamarea unilaterală a „Republicii Turce a Ciprului de Nord“

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— La încheierea dezbaterilor sale 
consacrate proclamării unilaterale a 
„Republicii Turce a Ciprului de 
Nord". Consiliul de Securitate al 
O.N.U. a adoptat — cu 13 voturi fa
vorabile, unul contra și o abținere — 
o rezoluție prin care declară această 
proclamare drept nulă din punct de 
vedere juridic si cere retragerea ei. 
în document se face apel la punerea 
urgentă și efectivă în aplicare a re
zoluțiilor 365 și 376 ale Consiliului de 
Securitate referitoare la soluționarea 
pe cale politică a problemei cipriote, 
iar secretarul general al O.N.U. este 

1 AAGENȚIILE DE PRESA

EXPOZIȚIE DE PICTURA RO
MANEASCA. în saloanele galeriilor 
complexului „Vidago" din Buda
pesta a avut loc vernisajul expozi
ției pictorilor români Gheorghe 
Filipescu, Viorel Grimalski, Romul 
Nuțiu, Ovidiu Paștină, Gheorghe 
Saru și Eugen Tăutu. în alocuțiu
nea rostită cu prilejul vernisaju
lui, pictorul ungar Csavlek Andras 
a evidențiat valoarea și nivelul 
artistic al creațiilor prezente in ex
poziție. subliniind că aceasta re
prezintă un important eveniment 
cultural.

LA ÎNCHEIEREA INTILNIRII 
FRANCO—ITALIENE LA NIVEL 
ÎNALT, președintele Franței. Fran- 
țois Mitterrand, și primul ministru 
al Italiei. Bettino Craxi, au insistat 
la conferința de presă comună asu
pra convergentei pozițiilor lor in

întregii umanități, de a continua tra
tativele pentru realizarea unei înțe
legeri care să asigure evitarea am
plasării de noi rachete, reducerea, 
retragerea si distrugerea celor exis
tente.

Documentul prezintă. totodată, 
cauzele profunde ale crizei econo
mice și financiare internaționale, cu- 
prinzind propuneri de măsuri con
crete pentru soluționarea gravelor 
probleme economice care confruntă 
toate țările, îndeosebi cele în curs de 
dezvoltare, pentru edificarea noii or
dini economice internaționale. Un 
loc prioritar îl ocupă propunerile 
privind necesitatea eliminării protec- 
ționismului și a măsurilor discrimi
natorii din comerțul internațional, 
stabilirea unui raport echitabil intre 
preturile materiilor prime și cele ale 
produselor industriale, reducerea și 
lichidarea enormelor datorii externe 
ale țărilor în curs de dezvoltare, sta
bilirea unor plafoane scăzute ale do- 
bînzilor, accesul țărilor în curs de 
dezvoltare la creditele internaționale 
în condiții avantajoase pentru ele.

în cadrul lucrărilor reuniunii s-au 
făcut aprecieri elogioase cu privire la 
activitatea neobosită depusă d,e pre
ședintele României pentru binele în
tregii umanități, au fost evocate con
tribuția de excepție, inițiativele și 
soluțiile practice avansate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în proble
mele vitale ale vieții internaționale 
— dezarmarea, pacea și instaurarea 
noii ordini economice internaționale.

zarea securității prin dezarmare, ro
lul maselor in determinarea unui curs 
nou al vieții internaționale, educarea 
tineretului în sprijinul păcii, partici
parea sa la procesul dezvoltării, pro
movarea respectului reciproc si înțe
legerii între popoare.

Referindu-se la rolul UNESCO în 
promovarea aspirațiilor tineretului, 
reprezentantul român a prezentat 
propuneri privind lărgirea preocupă
rilor si activităților organizației in 
acest domeniu. în cadrul programu
lui pe termen mediu (1984—1989). El 
a subliniat importanta angajării cit 
mai largi a UNESCO în marcarea și 
realizarea de acțiuni consacrate A- 
nului Internațional al Tineretului 
(A.I.T.). manifestare majoră, ce va 
avea loc. în anul 1985. la inițiativa 
României, pronunțîndu-se pentru or
ganizarea cu această ocazie, sub aus
piciile UNESCO, a unui congres 
mondial al tineretului, forum larg al 
reprezentanților tinerei generații din 
întreaga lume, al personalităților 
marcante ale științei si culturii mon
diale. care să adopte programul de 
acțiune pentru afirmarea mai pu
ternică a tineretului în viata socială 
și politică, pentru creșterea contri
buției sale la rezolvarea problemelor 
majore ale epocii noastre.

nouă și periculoasă dimensiune in re
lațiile internaționale deja înrăutățite.

Arătînd că Iugoslavia acordă o im
portanță deosebită dezvoltării coope
rării în Balcani și relațiilor cu sta
tele vecine, L. Moisov a relevat că 
trebuie să se facă totul pentru ca, 
prin dezvoltarea cooperării bilaterale 
și multilaterale, să se înlăture ceea ce 
ar putea amenința pacea și securita
tea popoarelor din această zonă. în 
acest sens, el a arătat că Iugoslavia 
va sprijini toate acțiunile și va lansa 
inițiative în direcția transformării 
Balcanilor într-o regiune a păcii și 
colaborării, fără arme nucleare, în 
care să fie interzisă folosirea forței 
și a tuturor formelor de presiune.

solicitat să-și continue misiunea de 
bune oficii în vederea realizării — cit 
mai curând posibil — a unor progre
se în direcția unei soluții juste și 
durabile în Cipru.

Rezoluția cere părților să coopere
ze pe deplin cu secretarul general al 
O.N.U. in misiunea sa și face apel la 
toate statele să respecte suveranita
tea, independenta, integritatea teri
torială și statutul de nealiniere ale 
Republicii Cipru. Toate țările sînt 
chemate, dg asemenea, să nu recu
noască alt stat cipriot decit Repu
blica Cipru.

ceea ce privește majoritatea pro
blemelor C.E.E. Ei au subliniat că 
Franța și Italia' nu ridică nici un 
obstacol politic sau de principiu în 
calea extinderii Pieței comune — 
prin aderarea Spaniei și Portugaliei 
— dar au apreciat că, in această 
perspectivă, vor apărea noi dificul
tăți economice. în special datorită 
pătrunderii pe piața „celor zece" a 
produselor agricole spaniole și por
tugheze.

REUNIUNE MINISTERIALA A 
A.S.E.A.N. La Jakarta au luat sfîr- 
șia lucrările unei reuniuni la nivel 
ministerial a țărilor membre ale 
Asociației Națiunilor din Asia de 
Sud-Est (A.S.E.A.N.) consacrate 
problemelor științifice și tehnologi
ce. Participanții au examinat căile 
și modalitățile de aplicare ne scară 
largă a rezultatelor cercetării știin

BONN 19 (Agerpres). — Simbătă, 
la încheierea dezbaterilor Con
gresului extraordinar al Partidului 
Social-Democrat din R.F, Germa
nia, desfășurat la Koln. a fost ex
primată prin vot poziția P.S.D. 
față de proiectata amplasare a ra
chetelor nucleare americane cu 
rază medie de acțiune pe terito
riul R.F.G. Cu majoritate de vo
turi, P.S.D. a aprobat o rezoluție 
prin care a respins amplasarea ra
chetelor. Din totalul de 400 de 
delegați la congres, numai 14 au 
votat împotriva rezoluției partidu
lui, în timp ce trei delegați s-au 
abținut — relatează agențiile Asso
ciated Press și U.P.I.

Rezoluția adoptată de partici
panții la Congresul P.S.D. face apel 
la folosirea tuturor mijloacelor po
sibile pentru a se ajunge la o în
țelegere în cadrul negocierilor de 
la Geneva și se pronunță, de ase
menea. pentru crearea unei zone 
libere de arme nucleare în Europa 
centrală.

în cuvîntul său președintele 
partidului, Willy Brandt, reafir- 
mindu-și opoziția față de instala
rea rachetelor americane, a sublini
at că „Europa trebuie să își asume 
propria responsabilitate în dome
niul securității și să devină o co
munitate a păcii". El s-a pronun
țat. in favoarea continuării unei 
„politici de destindere" pe conti
nentul nostru.

0 declarație a Ministerului Afacerilor Externe 
al R.P.D. Coreene

PHENIAN 19 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. a difuzat declarația Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene privind măsura gu
vernului Birmaniei de a rupe rela
țiile diplomatice cu R.P.D. Coreeană, 
în legătură cu explozia de la Muzeul 
național din Rangoon, de la 9 octom
brie, în care mai mulți membri ai 
„guvernului" sud-coreean și-au pier
dut viața.

DELHI

Reuniunea Comitetului țărilor nealiniate pentru 
examinarea problemei palestiniene și-a încheiat lucrările

DELHI 19 (Agerpres). — La Delhi 
s-au încheiat lucrările reuniunii la 
nivel ministerial a Comitetului țărilor 
nealiniate pentru examinarea proble
mei palestiniene, convocată de Indira 
Gandhi, primul ministru al Indiei, 
în calitate de președinte în exercițiu 
al mișcării de nealiniere, transmite 
agenția Reuter. La dezbateri au par
ticipat reprezentanți ai Indiei, Iugo
slaviei, Cubei, Algeriei. Bangladeshu
lui, Senegalului și Zambiei. precum 
și șeful Departamentului Politic al
O.E.P. Convorbirile au fost axate, in 
special, pe acțiunile destinate spriji

LIBAN i Noi ciocniri in zona orașului Tripoli
BEIRUT 19 (Agerpres). — Simbătă 

au continuat ciocnirile între forțele 
combatante ale organizației palesti
niene „Al Fatah" și disidenți din ca
drul aceleiași organizații, informează 
agențiile de presă. La periferiile ora
șului Tripoli și în apropierea taberei 
palestiniene de la Baddawi au fost 
înregistrate tiruri cu rachete și obuze

în sprijinul soluționării pe cale pașnică 
a situației din America Centrală

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
La Washington s-au încheiat lucră
rile celei de-a XIII-a sesiuni a Adu
nării Generale ă Organizației State
lor Americane (O.S.A.). relatează a- 
gențiile France Presse și Reuter. între 
documentele adoptate figurează o re
zoluție prin care participanții — mi
niștrii de externe ai statelor membre 
— își exprimă sprijinul ferm pentru 
eforturile „Grupului de la Contado- 
ra“ în vederea soluționării pe cale 
pașnică, prin negocieri, a situației

CHILE; Un milion de manifestanți 
cer revenirea la un regim civil

SANTIAGO DE CHILE 19 (Ager
pres). — La apelul Alianței Demo
cratice din Chile, peste un milion de 
cetățeni din capitala țării și împre
jurimi au participat la un miting de 
protest împotriva politicii actualului 
guvern militar din țară, pentru reve
nirea la un regim civil și o viață po
litică parlamentară, pentru democra
tizarea vieții interne chiliene — 
transmite agenția France Presse. în 
cuvintarea rostită la miting, preșe

țifice și tehnologice în procesul de 
dezvoltare a statelor A.S.E.A.N.

MINISTERUL NICARAGUAN
AL APĂRĂRII a anunțat că, vi
neri. un grup de contrarevoluțio
nari antisandiniști a atacat locali
tatea Cardenas, la 2 km de granița 
cu Costa Rica. Totodată, s-au sem
nalat concentrări de efective con
trarevoluționare în perimetrul de 
frontieră nicaraguano-costarican la 
Penas Blancas.

DECLARAȚIE. Comisia politică 
a Parlamentului latino-american, 
reunită la Quito, a adoptat în una
nimitate o declarație în care se 
preconizează convocarea unei con
ferințe latino-americane si carai- 
biene care să consfințească crearea 
Comunității națiunilor latino-ame
ricane, organism care să înlocuias

Reunit la Duisburg, Congresul 
Partidului Ecologist din R.F.G. a 
adoptat o moțiune prin care cere 
guvernului să revină asupra hotă- 
ririi de a proceda la amplasarea de 
rachete cu rază medie de acțiune 
pe teritoriul vest-germari. Moțiu
nea, care va fi prezentată în Bun
destag, cheamă, totodată, Guvernul 
R.F.G. să ceară Statelor Unite 
să-și retragă toate materialele chi
mice de luptă depozitate pe teri
toriul vest-german. Partidul Eco
logist cere, de asemenea, ca
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșo
via să inițieze neîntîrziat nego
cieri privind distrugerea armelor 
nucleare și chimice și se pronunță 
pentru crearea unei zone denuclea
rizate în Europa centrală.

în același timp, în contrast cu 
aceste poziții, cu marile mișcări 
populare. Congresul de la Karlsruhe 
al Partidului Liber Democrat djn 
R.F.G. (reprezentat prin trei mi
niștri în coaliția guvernamentală) 
a adoptat o rezoluție prin care 
aprobă instalarea rachetelor ameri
cane cu rază medie de acțiune pe 
teritoriul vesț-german. în cadrul 
lucrărilor, gruparea de stingă a 
P.L.D. s-a pronunțat categoric — și 
în acest sens a prezentat o moțiu
ne — pentru respingerea sau ami- 
narea amplasării rachetelor în 
R.F.G.

Subliniind că explozia de la Ran
goon a fost pusă la cale de clica- 
marionetă de la Seul, care avea ne
voie de acest incident pentru a dis
trage atenția de la impasul în care 
se află, declarația apreciază că mă
sura luată de partea birmaneză este 
riejustificată, precizînd că Guvernul 
R.P.D. Coreene și poporul coreean 
vor dezvolta și în viitor relațiile de 
prietenie cu poporul birman.

nirii Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei în eforturile sale penii [ 
recunoașterea dreptului Ia autodeter
minare al poporului palestinian și 
crearea unui stat propriu, indepen
dent.

După cum arată agenția, citînd 
surse oficiale ale Ministerului de Ex
terne al Indiei, s-a hotărît ca o mi
siune formată din reprezentanți a 
patru state nealiniate să facă vizite 
in unele țări ale Orientului Mij
lociu, inclusiv Liban, în vederea gă
sirii căilor de soluționare a problemei 
palestiniene.

de artilerie și intense schimburi de 
focuri cu arme automate. Potrivit 
postului de radio oficial, libanez, ci
tat de agenția France Presse. schim
burile de focuri din noaptea de vi
neri spre simbătă s-au soldat cu nu
meroase victime, precum și cu im
portante pagube materiale.

din America Centrală. Documentul 
cere statelor membre ale O.S.A. „să 
nu intervină direct sau indirect, ori
care ar fi motivele. în problemele in
terne" ale altor țări.

De asemenea, a fost adoptată o re
zoluție prin care O.S.A. cere Marii 
Britanii și Argentinei să reia cit mai 
curipd negocierile în problema suve
ranității Insulelor Malvine (Falk
land). exprimindu-se sprijinul față 
de prevederile rezoluției O.N.U. in 
această problemă.

dintele alianței, Silva Cimma, s-a 
pronunțat pentru instaurarea unui 
guvern provizoriu, de largă repre
zentare democratică, precum și pen
tru crearea unei Adunări Constituan
te, care să pregătească procesul de 
revenire a țării la un regim civil.

între forțele de ordine și manifes
ta nți au avut loc ciocniri, o persoa
nă pierzindu-și viața. Au fost, tot
odată, operate numeroase arestări.

că Organizația Statelor Americane 
(O.S.A.), a cărei activitate este a- 
preciată în prezent drept nesatisfă
cătoare de către majoritatea state
lor membre.

CONGRESUL S.U.A. a aprobat, 
pentru exercițiul financiar 1984, un 
buget militar record, de 249,8 mili
arde dolari (cu 17,3 miliarde mai 
mare ca anul trecut.

CONGRESUL FEDERAȚIEI SIN
DICATELOR DIN VIETNAM și-a 
încheiat lucrările la Hanoi. Au fost 
examinate probleme privind rolul 
și sarcinile sindicatelor. Nguyen 
Duc Thuan a fost ales in funcția de 
președinte al federației. Pham The 
Duyet a fost numit în funcția de 
secretar general al Comitetului Exe
cutiv al Federației Sindicatelor din 
Vietnam.

CURSUL DOLARULUI a înregis
trat noi creșteri succesive pe pie
țele de schimb monetare în raport 
cu celelalte principale devize occi
dentale. Astfel, vineri seara, la în
cheierea tranzacțiilor valutare, do
larul a fost cotat la bursa din Lon
dra la 1,23805 dolari canadieni, 
2,1850 franci elvețieni, 2,7040 mărci 
vest-germane, 3,02525 guldeni olan
dezi, 8,2155 franci francezi, 1 635,50 
lire italiene, ceea ce reprezintă ni
veluri superioare celor înregistrate 
în ziua precedentă.
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