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Mesajul înalt al istoriei noastre:
unitatea poporului - temelie
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A CONSIIMRRIIOR MATERIALE $1 ENERGETICE
obiectiv major al activității fiecărei întreprinderi
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1918 — Desen (detaliu) de Gh. ADOC
în esență, reducerea consumurilor de materii prime,
materiale, energie și combustibil — care, asa cum s-a
subliniat la . recenta plenară a C.C. al P.C.R.. trebuie
să constituie, un obiectiv maior al tuturor colectivelor
din întreprinderi — se bazează pe un complex de mă
suri tehnico-organizatorice, care vizează modernizarea
proceselor de producție și perfecționarea constructivă
a produselor. Din experiența practică a multor uni
tăți industriale rezultă că reducerea cheltuielilor de
producție este insolită întotdeauna și. de fapt, se spri
jină pe introducerea progresului tehnic, pe moderni
zarea tehnologiilor existente si introducerea altora
noi. pe realizarea unor produse cu înalte performan
te tehnice și de calitate superioară.
Pornind de la sarcinile și exigentele formulate de
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae
Ceausescu, la recenta plenară a C.C. al P.C.R.. cu
privire la reducerea mai accentuată a cheltuielilor,
ne propunem să prezentăm experiențele bune, pre-

cum si problemele cu care se confruntă colectivele
de oameni ai muncii, acțiunile pe care le întreprind
sub conducerea organizațiilor de partid. In ancheta
de fată am căutat răspuns la următoarele întrebări :

1. Cu ce cheltuieli materiale s-a realizat
producția în perioada care a trecut din acest
an ?
2. Care sint sarcinile de reducere a consu
murilor materiale și energetice în anul 1984
și ce măsuri au fost luate pentru îndeplinirea
lor ?
3. Ce probleme mai trebuie rezolvate pentru
atingerea obiectivelor stabilite în acest dome
niu ?

în centrul preocupărilor - reproiectarea
produselor și refolosirea materialelor
1. Pină la I noiembrie — la între
prinderea de utilaje Alba Iulia —
cheltuielile materiale la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse față 'de
plan cu 22.79 lei. Aceasta inseamnă,
raportat la volumul producției, o economie la cheltuielile materiale de
10.3 milioane lei.
Se spune in intreprindere că nu
cu mult timp in urrpă, un lucră
tor a ales dintre resturile de me
tal trimise la retopit o bucată din
care a croit, un profil pentru un
utilaj aflat in montaj. Poate erau și
alte resturi metalice refolosibțle. Dar
cine să știe acest lucru cind ștraifurile și resturile de metal care rămineau de la debitare cr.au imprăștiate prin mai toate halele de produc
ție ? Așa s-a ajuns la debitarea cen
tralizată a materialelor. A fost con
stituită o formație alcătuită din 40
lucrători, condusă de un maistre, care
lucrează in trei schimburi. De
atunci, activitatea de recuperare a
materialelor refolbsibile a căpătat
alte dimensiuni.
O altă direcție de acțiune pentru
reducerea consumurilor materiale o

constituie reproiectarea produselor.
In întreprindere, încărcătoarele fron
tale dețin o pondere de 60 la .sută
în totalul producției. Era firesc, deci,
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ca asupra acestui produs să se con
centreze atenția proiectanților. La
începutul anului a fost organizată in
intreprindere o consfătuire la care
aii participat reprezentanți ai unități
lor colaboratoare și ai beneficiarilor
acestui produs. Sugestiile rezultate
au fost sistematizate intr-un plan de
măsuri pentru reducerea consumului
de metal și, implicit, pentru reduce-

rea greutății utilajului. în scurt timp,
atelierul de proiectare al întreprin
derii a oferit soluții concrete : scurta
rea traseelor de baterii de conducte
cu 0.8 metri liniari de țeavă meta
lică și 0,6 metri liniari de furtune
flexibile de înaltă presiune. A re
zultat. de asemenea, o reducere cu
4,8 kg pe bucată a cdnsumului de
alte materiale, intr-un an, economia
de metal se ridică la 80 tone.
Specialiștii întreprinderii au fost
solicitați să revadă și tehnologiile de
lucru. Avîndu-se in vedere că in ul
tima perioadă s-a extins gama fabri
cației de transportare cu bandă, pen
tru industria minieră, fluxul produc
ției a fost revizuit etapă cu etapă.
S-a trecut, astfel, de Ia execuția
unor repere prin așchiere la produc
ția lor prin ștanțare. Introducerea
noului procedeu tehnologic s-a sol
dat cu o substanțială creștefe a pro
ductivității muncii, economii de ma
noperă și o reducere a consumului
de scule așchietoare.
2. Față de realizările preliminare
ale acestui an, in 1984 se prevede o
diminuare cu 32 de lei a cheltuielilor
materiale la 1 000 lei producție-marfă. Aceasta înseamnă reducerea cu
4 500 tone a consumului de metal.

Ștefan DINSCA
corespondentul „Scînt'eii
(Continuare în pag. a II-a)

CREȘTEREA PREGĂTIRII PROFESIONALE
A OAMENILOR MUNCII DIN AGRICULTURĂ

n viața popoarelor sint izbînzi la a căror pre
gătire au lucrat, de-a lungujl veacurilor, gene
rații după generații, intr-o neîntreruptă ștafetă,
. izbînzi care.- la rindu-le. iinrîuresc hotăritor
cursul evoluției ulterioare. Tocmai ide aceea, trecerea
timpului, departe de. a le estompa strălucirea, le spo
rește cu noi înțelesuri, și semnificații, ele devenind cu
fiecare an ce se adaugă la caierul vremii prilejuri de
adiheire a cunoașterii de sine a poporului, de întărire
â sentimentelor de mîndrie patriotică, de asumare a
răspunderii de a duce mai departe torța înaintașilor.
Pentru poporul român o asemenea biruință este afceea
de la 1 Decembrie 1918. cind prin votul unanim al
Marii Adunări Naționale de la Alba Inlia s-a pro
clamat unirea Transilvaniei cu România, desăvirșindu-se procesul făuririi statului national unitar român.
Istorica biruință de acum 65 de ani a fost pregătită
de multe veacuri, practic de întreaga noastră istorie.
Pentru că pe temelia străveche!a unității dace se
plămădise, prin simbioza daco-romănă. un -popor uni
tar. păstrător al marilor virtuți ale înaintașilor săi.
popor pe care numai împrejurările potrivnice îl Îm
piedicaseră a-și alcătui un singur stat. Trăind de o
parte și de alta a Cârpaților. românii au fost insă
mereu conștienti că sint fiii aceluiași ponor, că îi
unesc cu o legătură de nedesfăcut; originea si limba
lor comună, identitatea lor de aspirații, de interese,
a felului lor de a fi. a gindi si a simți.
Istoria noastră este, de aceea, istoria unor grele șl
necontenite eforturi -pentru realizarea unității : grele
pentru că potrivnicii unirii — marile puteri ale vre
murilor — erau și mulți, și tari ; necontenite — pen
tru că românii au înțeles de timpuriu că unirea face
puterea, că spre a-și putea apăra glia primejduită
de imperii și regate hrăpărețe trebuiau să fie uniți,
că spre a putea trăi liberi și a-și orindui viata po
trivit propriilor interese legitime trebuia să se inmănuncheze laolaltă, intr-un unic șuvoi de simțire și ac
țiune.. toată suflarea românească. Această strinsă intorconditionare dintre unitate. libertate si progres este
roe-saiul înalt al istoriei noastre, marea lecție a pre■ zentului-aoiiialist,... ...... .1—~
--•»
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La întreprinderea de construc
ții navale și prelucrări la cald
din Drobeta-Turnu Severin —
unitate modernă, reprezentativă,
cu însemnată pondere în econo
mia județului — se realizează
nave competitive lapreciate în
tară . și peste hotare, .C.u .fiecare,
zi. colectivul din această între
prindere amplifică tot mai mult
ritmurile întrecerii socialiste
pentru a încheia cel de-al treilea
an al cincinalului cu realizări
remarcabile. în imagine — cel
de-al doilea tanc de 7 000 tone
destinat exportului, lansat cu citeva luni in urmă, aflat in pre
zent în faza de' armate

O nouă capacitate
productivă la Pașcani
La întreprinderea de scule și
accesorii speciale din Pașcani a
intrat în funcțiune, cu 8 luni
mai devreme, o importantă ca
pacitate productivă, care va
spori valoarea producției in
dustriale anttale a Întreprinderii
cu 65 milioane lei. Noua capa
citate. profilată pe produse de
mecanică fină intr-o mare di
versitate tipodimensională și cu
parametri tehnico-fun.cționaiî și
energetici superiori, a fost în
zestrată cu mașini și utilaje de
înalt randament, de proveniență
românească.
(Agerpres)

j niversarea Unirii împlinite cu 65 de ani in urmă
/] este pentru poporul român un firesc prilej de
mîndrie. Deoarece mărețul act de la 1 Decembrie
19Î8 este pe de-a-ntregul rodul luptei sale, opera
statorniciei Sale in slujba idealului național, rezultatul
faptului că nu a precupețit nici un efort pentru a
apropia ceasul izbinzii sale, că nu a socotit că poate
exista preț prea mare, jertfă prea grea pentru a trăi
liber într-o tară liberă si unită. Poporul român pri
vește. de asemenea, cu firească mîndrie actul de la
I Decembrie 1918 nu numai pentru că a pecetluit în
făptuirea unității sale, ci și pentru că prin el a dovedit
că era adine pătruns . de un alt mare învățămint al
istoriei : un stat se clădește trainic, durabil atunci
cind se întemeiază pe egalitatea în drepturi, pe res
pectul reciproc, pe întrajutorarea dintre toți fiii tării,
(ară deosebire de naționalitate. Istoricele hotăriri de
Ia Alba Iulia au înscris asemenea deziderate la loc
de seamă, fiind salutate de aceea cu căldură de na
ționalitățile conlocuitoare.
Drumul parcurs în cei 65 de ani de poporul român,
un drum lung de luptă și muncă. înscrie ca moment
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crucial, ca o poartă de istorie nouă înlăturarea orinduirii întemeiate pe exploatare si asuprire, edificarea
orînduirii noi. socialiste. în anii evului nostru socia
list. cu deosebire in perioada inaugurată de. Congre
sul al IX-lea al partidului, au fost descătușate uria
șele energii și puteri creatoare ale poporului, s-a dat
sens'nou. înalt, muncii sale: prosperitatea tării in
care unic stăpîn al avuției naționale, al destinului
său este poporul. Ritmurile înalte ale dezvoltării
economice au asigurat creșterea uriașă a bogăției na
ționale. iar repartizarea armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul tării a conectat la pulsul
vieții' industriale dinamice zone încremenite altădată
în uitare, a creat posibilități de afirmare plenară tu
turor cetățenilor țării. Un cadru democratic, unic in
felul său. asigură participarea tuturor cetățenilor tării
la conducerea treburilor obștești, creează un vast cimp
de afirmare a inițiativei și răspunderii civice. O am
plă activitate politico-icleologică și cultural-educativă
contribuie la adincirea cunoașterii de sine a națiunii,
la modelarea unui om nou. adine pătruns de dreptu
rile si datoriile sale, asumîndu-și Conștient înalte res
ponsabilități sociale. Pe asemenea temelii s-a întărit
necontenit și s-a cimentat unitatea de gind. de sim
țire si acțiune a tuturor fiilor tării, fără deosebire
de naționalitate, s-a realizat acea sudură de. aur a
conștiințelor care stă la temelia tuturor izbînzilor pe
care le-am obținut în acești ani și care este garanția
sigură că tot ceea ce ne-am propus pentru anii ce
vin va deveni realitate.
int anii în care România s-a afirmat cu putere
în viața internațională, prin cuvîntul și fapta
£ j președintelui său, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
promotor activ al marilor aspirații ale popoare
lor. apărător consecvent și hotărit al drepturilor lor
fundamentale la pace, la viață, la securitate, la dez
voltare liberă, de sine stătătoare. Amplele și multi
plele acțiuni de politică externă ale României socia
liste, îndreptate toate spre soluționarea constructivă
a marilor probleme ale contemporaneității, in consens
eu (Voința si. nădejdii® popoarelor, i-.'iu adus tăvii un
uriaș prestigiu internațional,
prieteni numeroși pe
toate meridianele lumii.
Asemenea adevăruri ale istoriei noastre naționale,
din adincuri de vreme si pină in actualitate, consti
tuie substanța numeroaselor manifestări științifice si
cultural-educative omagiale care au loc in această
perioadă premergătoare Unirii. Asemenea. adevăruri
sint înfățișate și de ampla expoziție jubiliară na
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țională deschisă, sub genericul „FĂURIREA
STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN", la
Muzeul de istorie al Republicii Socialiste
România. Pășind prin fața mărturiilor Înmănuncheate
aici despre istoria unirii noastre se străbate în fond
timpul multimilenar al patriei, pe care se așază ca o
pecete inconfundabilă dorul., idealul unirii, unității,
libertății. Vă propunem, stimați cititori, ca. prin citeva
pagini de ziar, să ne însoțiți în această drumeție. Pu
blicăm în pagina a 3-a primul reportaj : Unirea —
măreață cucerire istorică, pregătită de întreaga noas
tră istorie.

condiție esențială pentru sporirea producției,
pentru înfăptuirea noii revoluții agrare
le speciale, aprobate de conducerea
partidului, privind sporirea produc
ției vegetale și animale, realizarea
'fondului de stat, a programului de
autoconducere și autoaprovizionare
teritorială, creșterea eficienței economico-financiare in toate sectoarele,
în toate unitățile.
învățămintul
agrozootehnic
de
masă in unitățile agricole prezintă o
serie de noutăți față de alți ani. Acesta se desfășoară in două perioa
de. în prima perioadă, cuprinsă in
tre 15 noiembrie 1983 și 28 februarie
1984. se vor dezbate, o dată pe săptămină. în 10—12 teme, sarcinile de
plan ce revin fiecărei unități agrico
le. ferme și formații de muncă, mă
surile tehnice și organizatorice ce
trebuie întreprinse pentru, creșterea
producției și a eficienței economice
și noile reglementări privind activi
tatea din agricultură. In a doua pe
rioadă. care se va extinde pe tot
ciclul de producție, se vor organiza,
la începutul fiecărei lucrări, instruiri
temeinice și aplicații practice pe lo
turi experimentale, in cimp. sere,
adăposturi de animale, ateliere’ și
alte locuri de producție, pentru în
sușirea tehnologiilor și lucrărilor ce.
trebuie aplicate. In zonele necooperativizate vor fi organizate, cu pre
cădere. cercuri cu profil mixt. In
cadrul cărora se vor dezbate pro
bleme specifice dezvoltării agricultu
rii in localitățile respective.
Concomitent cu desfășurarea cursu
rilor învățămintului agrozootehnic de
masă — in cadrul cărora vor fi cu
prinși toți țăranii cooperatori, meca
nizatorii. muncitorii din întreprinde
rile agripole de stat si țăranii cu
gospodărie individuală din zonele
necoo-ierâtivizate--<e va organiza si
o amplă acțiune de 'nstruire n tutu
ror cadrelor de conducere si de soeciajițate din agricultură. în această
privință, programul amintit prevede
ca Ministerul Agricu'turii si Indus
triei Alimentare. Uniunea Națională
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție. direcțiile generale agricole și
uniunile județene ale cooperativelor
agricole să organizeze instruiri anua
le oe probleme prioritare ale acti
vității din diferitele sectoare ale
agriculturii. în perioada decembrie
1983 — februarie 1984. cu o durată
de 1—3 zile. Asemenea instruiri vor
avea loc și în cursul anului. înaintea
campaniilor agricole, ■ în funcție de

cerințe, cu o durată de o zi. Aces
tea se vor desfășura în unități agricole^cu rezultate deosebite.
Pentru a se obține rezultate cit
mai bune in desfășurarea invățâmintului agrozootehnic, este absolut ne
cesar ca la toate cercurile — cultura
cerealelor și plantelor tehnice, legu
micultura, pomicultură, viticultură,
zootehnie, în cercurile pentru meca
nizatori ș.a. — in expunerile prezen
tate și in dezbateri să se pună un
accent deosebit pe modalitățile prac
tice. tehniceKși tehnologice, referitoa
re la executarea lucrărilor, potrivit
specificului fiecărei, culturi și specii
de animale, astfel incit fiecare
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“Unii Itlcreitză'In monta
rea turbinelor, alții pregă
tesc Iodul unde va fi' lan
sat-un nou grup generator,
alții asamblează bucăți de
metal cu geometrii - ciuda
te si destinații
precise...
Brigada lui Gheorghe Țint

”
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Brigadierii de la Porțile luminii
...Răsfoim o foaie volan
tă. editată de brigadie
rii
Șantierului
national
ai . tinerelului Porțilte de
Fier II. Concepută ca un
ziar tabloid, după toate ri
gorile artei, foaia, intitu
lată ..Brigadieri la Porțile
luminii", ii surprinde pe
tinerii brigadieri in bătă
lia cu minutele, cu secun
dele. cu intemperiile. Pen
tru a realiza. in termenul
stabilit, importanta lucrare
ce le-a revenit aici, in
lupta pentru mai multă energie. ; Chipuri de briga
dieri pe care nu le-am
mai intilnit. care. intre
timp, s-au reintegrat in
marile familii muncitorești
de unde veniseră pe șan
tier sau care și-au reluat
locul știut in sala de cla
să. poate cu un aer mai
matur, după trecerea prin
școala de la Porțile lumi
nii... Multe chipuri le-am
recunoscut însă in șantier.
Sau. poate, a fost nurhai
impresia reporterului, cine
știe ?

.......
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(Continuare în pag. a Il-a)

eai acasă in județul Har- echipă, văzindu-mă stihghita. Găbor are 24 de ani gher, „stringe și tu șuruși,este'Considerat unul din- bucile la șina podului ru
ine cei mai buni muncitori. *
lant “. Le-am strins zdraAveam, ce-i drept, văn. pe de-o parte impăcalificarea de lăcătuș cind cat că nu stau chiar de-'
am venit aici, dar o prac- geaba, pe de alta, furios
ticasem destul de puțin — că ntl-s bun să fac lucrări '
potrivite cu meseria mea.
A ținut vreo două-trei zile
SOCIALIȘTI^ A^ ȚĂRII
chinul ăsta. „Du și tu
asta !“. „Mută și tu asta !".
9 reportaje • însemnări •
„Ține-mi și mie puțin de
fierul ăsta 1" — imi ziceau
băieții, nu fiindcă era . ne
neanu
tocmai
executa între scoală și armată, iar apărată nevoie de ajutbful
operația finală a primului după armată doar vreo meu. ci pentru că mi-au
grup generator. Iată și un două luni, pină am fost înțeles oful. au inteles că
chip
cunoscut :
Găbor detașat aici. Pot spune că dacă n-o să mă simt util
Tekse.
La prima vedere la Porțile de Fier II am aici, pe șantier, nu mă va
pare firav. In ochii lui învățat cu adevărat mese mai prinde seara în colo
parcă s-a concentrat tot ria. Cind am venit, in pri nie... Aveam un sentiment
albastrul Dunării. Ne spu ma zi. in
hala aceasta ciudat, nu de invidie, sau
ne că lucrează aici de imensă și am văzut că poate de invidie amesteca
un an și jumătate. Ini fiecare are locul lui de tă cu respect pentru cei
țial a venit aici pen muncă și-și vede de trea lalți. brigadieri. Unii erau
tru șase luni.
împreu bă. dar că, aproape, doi mai tineri ca mine. Siguri
nă cu alți 12 colegi din oameni
nu execută ace pe ei. cu un fel așa. ma
Miercurea-Ciuc. După ' a- leași ■ lucrări, mi-am zis: tur. de a vorbi, in cuvinte
„Gabi.hai acasă, la Ar
cest termen, el și cu prie
tenul său Mugurel Zănoa- mășeni. că nu-s de tine
Anica FEORESCU
gă au cerut prelungirea hidrocentralele și nici tu
detașării. Ceilalți au ple- de ele
îmi zice șeful de (Continuare in pag. a IV-a)
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Ca in fiecare an, odată cu înche
ierea lucrărilor agricole de toamnă,
la sate incep să se desfășoare în
vățămintul agrozootehnic de masă și
instruirea cadrelor din agricultură,
principala formă de ridicare a ni
velului de cunoștințe profesionale,
economice și .politice ale celor care
lucrează pe ogoare. Pentru a realiza
randamente mari in producția vege
tală și animală, pentru a spori efi
ciența economică in toate sectoarele
agriculturii, pentru a înfăptui noua
revoluție agrară, așa cum a s.abîlit Congresul al XII-lea al parti
dului. este necesar ca toți, abso
lut toți cei care lucrează in agri
cultură — cooperatori, mecanizatori,
lucrători din întreprinderile agricole
de stat, cadre de conducere și spe
cialiști din unitățile agricole și orga
nele locale— să-și îmbogățească ne
contenit cunoștințele tehnice și eco
nomice. „Revoluția agrară pe care
ne-am propus să o înfăptuim, asi
gurarea unei înalte productivități in
toate sectoarele nu sint posibile fără'
un inalt nivel profesional ai tuturor
lucrătorilor, ai țărănimii, fără per
fecționarea continuă a calificării lor
— sublinia
tovarășul
NICOLAE
CEAUȘESCU. Orice lucrător din agricultură. orice cooperator.
orice
țăran trebuie să stăpinească un vo
mai
bogat
de
cunoștințe
lum cit
tehnice. biologice, in pas cu noile
cuceriri ale științelor agricole moderne".
Țipind seațna că agri cu! tura ■ devi ne tot mai complexă, iar .producțiile
care urMează să se realizeze tot
mai mari, conducerea partidului a
adoptat un program unitar privind
organizarea, desfășurarea și conți
nutul invățămintuîui agrozootehnic
de masă și instruirii cadrelor din
agricultură. La elaborarea acestui
program s-a pornit de la necesita
tea îmbunătățirii radicale a întregii
activități din agricultură, în lumina
hotăririlor adoptate de Conferința
Națională a partidului, a orientărilor
si indicațiilor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaiișetfcu la plenarele C.C.
a! P.C.R. d'n iunte si npiembrie.
precum si H C’nsfătirrea' tie lu
cru nc nrublemele
muncii or,T'an;z>tT-ire si '•'Oiitico-educâtive d;n
august. Totodată, s.-a avut in vedere
necesitatea îndeplinirii integrale a
sarcinilor ce revin agriculturii in
1984 din planul de stat și programe-

ț
î
ț

■

roman:

Veche urbe moldavă
- nou oraș socialist

între localitățile care în anii so
cialismului și-au înscris cu vigoare
numele in rindul centrelor indus
triale ale patriei Se. află și muni
cipiul Roman, veche cetate mușatină remarcată in economia antebe
lică doar prin existența uneia din
tre cele mai vechi fabrici de zahăr
din țară. In prezent, orașul de la
confluența riurilor Moldova și Și
ret se situează pe un loc de frunte
în producția multor ramuri indus
triale. De pildă, întreprinderea de
țevi realizează aproape jumătate
din producția de țevi laminate a
tării.' la întreprinderea mecanică
se construiesc strunguri caru
sel cu diametre de prelucrare
pină la 10 metri, iar mica
si veghea fabrică de zahăr a
devenit o mare unitate ce poate
prelucra într-o singură zi 4 000 tone
de sfeclă ; în ultimii ani. Romanul
a devenit și un oraș al industriei
chimice prin construirea unei în
treprinderi de fire și fibre poliamidice ; industria materialelor de
construcții este reprezentată aici
de cea mai mare întreprindere de
elemente prefabricate din beton

din Moldova, iar industria ușoară
de două fabrici de tricotaje.
Firesc, dezvoltarea economică a
municipiului a fost însoțită de o
impetuoasă dezvoltare urbanistică.
în ultimele două decenii, aici s-au
construit' mai mult de 15 000 de
apartamente, cifră ce reprezintă
numărul locuințelor noi, conforta
bile de care beneficiază mai bine
de trei sferturi din populația Ora
șului. Numele unor străzi de altă
dată — SmirodaVa, Miron Costin,
Nicolae Titulescu, Republicii —
l-au preluat mari cartiere in care
s-au înălțat așezăminte social-culturale. complexe comerciale. Zes
trea edilitară a orașului s-a îmbo
gățit. totodată, cu un nou spital cu
800 de paturi.
Cea mai spectaculoasă înnoire
din ultimii ani a cunoscut-o cen
trul municipiului, astăzi o zonă
urbană reprezentativă pentru ora
șul românesc contemporan. Ele
ganta sa linie arhitectonică, echi
librul formelor și dimensiunilor
fac din vechiul tîrg moldovean una
dintre frumoasele orașe ale țării.
(Constantin Blagovici).

Foto : Sandu Cristian
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ÎN SPIRITUL EXIGENTELOR SUBLINIATE
LA RECENTA PLENARĂ A C. C. AL P. C. R.
în dezbaterea adunării generale:
REDUCEREA SUBSTANȚIALĂ
A CONSUMURILOR
CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII,
MATERIALE ȘI ENERGETICE ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII
în centrul preocupărilor - reproiectarea
produselor și refolosirea materialelor
(Urmare din pag. I)

„Este un obiectiv esențial care
poate fi atins îndeosebi prin valori
ficarea superioară a metalului — a
precizat inginerul Mihai Ispas, șeful
atelierului de proiectare. Comparti
mentul nostru este de mal multe luni
angajat în realizarea acestei sarcini.
Vom continua să acționăm în prin
cipal pe calea reproiectării produse-,
lor și revizuirii tehnologiilor. Pentru
mulți dintre beneficiarii noștri strun
gul de lemn SL 2 000 era supradimen
sionat în raport cu lucrările efectua
te. Ținînd seama de această reali
tate, am proiectat un strung de di
mensiuni mai mici — SL 1 200, care
cîntărește numai 340 kilograme, față
de 780 kilograme cît avea celălalt,
în plus, noul strung este dotat cu
dispozitive de profilat și șlefuit.
Acest strung îl vom produce In serie
anul viitor. Totodată, este în curs de
definitivare un program de integrare
a unor noi subansamble de la încăr
cătorul frontal IFRON : inversorul,
cilindrii hidraulici, cabina, instalația

electrică. Vom ajunge la acest pro
dus la un grad de integrare de 70 la
sută. Restringerea colaborărilor va
duce la diminuarea cheltuielilor ma
teriale cu cel puțin două milioane
lei. De asemenea, ne-am propus asi
milarea rolelor de la transportoarele
cu benzi, care determină o eficiență
de 7 milioane lei la capitolul cheltu
ieli materiale".
3. Realizarea sarcinilor de reducere
a cheltuielilor materiale impune so
luționarea grabnică a unor probleme
privind asigurarea unei structuri co
respunzătoare și definitivarea con
tractării producției anului 1984.
„în prezent, nu avem acoperită cu
contracte o producție importantă din
planul anului viitor — ne spune to
varășul Nicolae Sabău, directorul co
mercial al întreprinderii. Este drept,
există perspective apropiate pentru
contractarea a jumătate din valoarea
producției încă necontractate. Situa
ția existentă creează însă serioase
perturbații în asigurarea bazei mate
riale, a proiectelor de execuție și in
stabilirea tehnologiilor".

Principala direcție de acțiune —
înnoirea și modernizarea producției
1. „Ca urmare a măsurilor luate
— ne spune ing. Szilăgyi Tâmăs, di
rectorul tehnic al întreprinderii „23
August" din Satu Mare — în zece
luni din acest an cheltuielile ma
teriale la 1 000 lei producție-marfă s-au redus cu 44 lei față de nive
lul planificat. în acest an, întreprin
derea s-a încadrat în normele de
consum la tablă de oțel, principala
materie primă utilizată, obținîndu-se
și o economie de circa 40 tone. Ac
țiunile întreprinse pentru reducerea
cheltuielilor materiale vizează extin
derea croirii combinate la produsele
aflate în fabricație, redimensionarea
și modificarea formei constructive a
unor repere, folosirea materialelor
recuperabile la confecționarea piese
lor de schimb.
Totodată, au fost luate măsuri
pentru înnoirea producției. Peste 73
la sută din valoarea producțiel-marfă
realizate în acest an o reprezintă
produsele noi și modernizate, produse
care au caracteristici termotehnice
superioare și consumuri reduse de
laminate. Astfel, la produsele Minigaz II și Carpați 12, reducerea con
sumului de laminate este de 4 la
sută și, respectiv, unu la sută, în
timp ce indicele de valorificare a la
minatelor a crescut cu 51 la sută șl,
respectiv, 14 la sută. Dealtfel, creș
terea indicelui de valorificare a la
minatelor în 1983 față de 1982 este
de 3,3 la sută pe ansamblul între
prinderii".
2. Pentru anul 1984, întreprinderea
ere un plan deosebit de mobilizator :
reducerea cu 68 lei a cheltuielilor
materiale la 1 000 lei producție-marfă. Principala cale prin care aceste
sarcini vor putea fi rezolvate con
stă în reînnoirea în continuare a
producției. în acest sens, se prevede
asimilarea unei familii de mașini de
gătit cu gaze din gama de 50X50X85
cm, cu greutate mult redusă față
de produsele similare aflate acum
In fabricație și a unei alte familii de
mașini de gătit cu gaze din gama
60 X 60 X 85 cm, familii de mașini
destinate în special exportului. La
realizarea noilor tipuri de mașini se
preconizează aplicarea unor soluții
tehnologice care vor asigura produse
lor parametrii termotehnicl superi
ori, dar și executarea acestora cu

un consum redus de materiale. De
asemenea, vor fi aplicate și o serie
de tehnologii noi.
în vederea unei mai bune urmăriri
a normelor de consum, specialiștii
din întreprindere, împreună cu cei
din centrala de resort, au elaborat
norme de consum pentru laminatele
finite pline din oțel pe grupe mai
restrînse de produse. Consumurile de
energie electrică și combustibil se
vor reduce substanțial prin punerea
în funcțiune a patru obiective : o
instalație solară, o alta de recuperare
a gazelor arse, o instalație de recu
perare a căldurii din apele de răcire
a utilajelor cu ajutorul pompelor de
căldură și o instalație de schimbare
a agentului termic, ceea ce asigură
reducerea cu 300 tone pe an a conBumului de combustibil convențional.
3. „Sînt mai multe probleme nere
zolvate — susține directorul tehnic al
întreprinderii. Solicităm in primul
rînd revizuirea standardelor la table,
în sensul de a se livra tablă la gro
simea de 0,7 mm, dar adecvată ce
rințelor producției noastre. în condi
țiile în care vom primi în continuare
tablă de 0,7 mm din categoria „spe
cială pentru autoturisme", cu un cost
mai ridicat, vom fi privați de o sursă
importantă de reducere a cheltuieli
lor materiale. Soluționarea problemei
depinde de Ministerul Industriei Me
talurgice și de Institutul român de
standardizare. Adresăm, de asemenea,
conducerii Combinatului siderurgic
Galați solicitarea de a reduce pro
centajul de tablă comercială pe care
ni-1 livrează (în prezent este de 20
la sută), întrucît această tablă ne
creează dificultăți în eforturile noas
tre de a diminua consumurile mate
riale. Doresc, totodată, să rețin aten
ția asupra unei situații nefirești. Este
vorba de o neconcordanță între sar
cinile de reducere substanțială a con
sumurilor de materii prime, în spe
cial de metal, și sarcinile foarte
mari de predare a deșeurilor ; canti
tățile prevăzute să le predăm sint
atît de mari incit depășesc pe cele
care rezultă în mod real din proce
sul de producție. Or, nerealizarea
sarcinii de predare a deșeurilor de
metal atrage după sine penalizări".

Octav GRUMEZA
corespondentul

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7,9 la sută la
producția fizică, 29,7 la sută la volu
mul de pregătiri miniere, 13 la sută
la producția netă, 7,3 la sută la
producția-marfă vîndută și încasată,
13,7 la sută la productivitatea mun
cii ; consumurile de materiale au
fost mai mici decît cele normate cu
11,2 la sută, iar cele de combustibil
șl energie electrică cu 15,7 la sută.
Locul II : Exploatarea minieră
Cavnic, Județul Maramureș.
Locul III : Exploatarea minieră
Deva.

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI
ȚIȚEIULUI ȘI GAZULUI METAN
Locul I : Schela do producție pe
trolieră Suplacu de Barcău, județul
Bihor, cu 665,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 1,3 la sută la pro
ducția fizică, 1 la sută la producțiamarfă vîndută și încasată, 1,5 la sută
la coeficientul de utilizare a fondu
lui sondelor de exploatare ; depășiri
importante de plan au fost obținute
Ia producția netă și productivitatea
muncii ; cheltuielile totale la 1 000
lei producție-marfă au fost mai mici
decît cele planificate cu 5,8 la sută,
iar cele materiale cu 7,3 la sută.
Locul II : Schela de producție pe
trolieră Zemeș, județul Bacău.
Locul III : Schela de producție pe
trolieră Moșoaia, județul Dîmbovița.

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

Dezbaterile din adunarea generală
a oamenilor muncii de la Combinatul
minier din Gura Humorului 6-au
concentrat, in mod firesc, asupra pro
blemelor de care depinde sporirea
producției de minereuri, astfel ca mi
nerii de aici să-și sporească contri
buția la dezvoltarea bazei de materii
prime a țării.' Evidențiind ceea
ce a fost pozitiv în activitatea
combinatului in cele 10 luni care au
trecut din acest an — cînd s-au ex
tras suplimentar 27 248 tone minereu
mangan, 45 tone cupru în concentra
te, 40 tone plumb, 170 tone zinc. 1 856
tone sulf și concentrate, 3 900 tone
pirită. 3 677 tone mangan. 1 722 tone
fier în minereu marfă ș.a„ iar chel
tuielile totale la 1 000 lei productiemarfă au fo6t reduse cu 3,1 lei —
participanții la dezbateri au insistat
îndeosebi asupra rezervelor și posi
bilităților de sporire a producției,
propunînd măsuri concrete care 6ă
asigure îndeplinirea integrală a pla
nului pe anul 1984.
în cadrul dezbaterilor s-a subli
niat. printre altele, că este necesar
să fie intensificate lucrările de exe
cuție a suitorilor la Leșu Ursului și
Vatra Dornei, să fie urgentate la
Leșu Ursului adincirea puțului nr. 2
și programul de cercetare la puțul
nr. 8, pus de acum în funcțiune.
..Aceste probleme au fost analizate
de colectivul unității noastre, arăta
inginerul Gheorghe Teodorescu, di
rectorul Exploatării miniere Leșu
Ursului. Pentru realizarea sarcinilor
sporite din anul viitor este absolut
necesar să se modernizeze transpor
tul în subteran. Noi am experimen
tat metoda transportului pe orizon
tală cu vagoneți basculanți de 1,5
tone. Rezultatele sînt foarte bune.
Pentru extinderea acestei metode avem însă nevoie de un sprijin mal

ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE,
MAȘINI AGRICOLE,
AUTOCAMIOANE, TURISME,
RULMENȚI ȘI ORGANE
DE ASAMBLARE
Locul I : întreprinderea mecanică
Tg. Secuiesc, cu 878,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 8 Ia sută la produc
ția fizică, 12 la sută la producția

eficient din partea combinatului mi
nier". Dimitrie Erlik, șeful secției
Pojorita, a solicitat. Ia rindul lui. un
sprijin mai substantial pentru execu
tarea unei galerii de minare si elec
trificarea carierei Botuș, unde sint
rezerve mari de substanțe minerale
utile.
Din dezbaterile adunării generale
a rezultat, totodată, că pentru înde
plinirea planului pe anul 1984 este
absolut necesar 6ă se ia măsuri în
vederea folosirii mai bune a capaci-

La Combinatul minier
din Gura Humorului
tătilor de producție atit la minele
Leșu Ursului. Crucea. Dealul Negru
și Mestecăniș. la uzinele de prepa
rare de la Tarnita si Fundu Moldo
vei. cît si la Exploatarea minieră
Călimani. Referindu-6e la aceste pro
bleme. tovarășul Gheorghe Cărăușu.
inginer-șef la Exploatarea minieră
Călimani. a arătat că ptoblema-cheie
o reprezintă perfecționarea pregătirii
oamenilor. în cuvîntul său. Gheorghe
Mera, de la uzina de
prepa
rare Tarnita. a solicitat sprijin din
partea ministerului de resort pentru
îmbunătățirea aprovizionării cu reac
tivi de flotație. dar și cu apă indus
trială. deoarece recircularea in pro
porție mare a apei duce la pierderi
tehnologice. Tot aici trebuie căutate
soluții pentru reducerea pierderilor
mecanice la pirită și creșterea ran
damentelor de extragere, deci a gra
dului de valorificare a minereurilor.
Pentru scăderea procentului de diluție și creșterea calității minereu
lui extras, maistrul Vasile Zvanciuc,

secretarul comitetului de partid de
la Exploatarea minieră Fundu Mol
dovei. a propus folosirea unor noi
metode de exploatare, precum și va
lorificarea rambleelor vechi, a steri
lului de la iazurile de decantare și a
baritei de la coșurile cuptoarelor de
calcinare, a haldelor vechi de man
gan.
Alti vorbitori. între care Roman
Dziubinschi. Eugen Tiflea. Eduard
Bilețchi. au abordat problema apli
cării acordului global. în acest sens.
Roman Dziubinschi. președintele co
mitetului de sindicat de la Exploa
tarea minieră Vatra Dornei. a arătat:
„Activitatea pe care am desfășurat-o
pentru cunoașterea și aplicarea co
rectă a noii forme de organizare si
retribuire a muncii a dus la obți
nerea. în luna octombrie, a unei pro
ducții suplimentare de 4 500 tone de
minereu de mangan. S-a înregistrat,
totodată, o reducere substanțială a
absentelor nemotivate și a învoirilor.
Generalizarea acordului global iși
dovedește pe deplin eficacitatea, ducînd la sporirea substanțială a pro
ducției".
Exigenta cu care au fost dezbătute
în adunare planul pe 1984. măsurile
adoptate pentru îmbunătățirea rapor
tului dintre personalul direct produc
tiv și cel auxiliar, pentru creșterea
mai accentuată a productivității
muncii, pentru aplicarea fermă a
principiilor noului mecanism economico-financiar.
hotărîrea
tuturor
muncitorilor si specialiștilor de a
munci cu răspundere si dăruire dau
certitudinea că minerii suceveni îsi
vor îndeplini sarcinile ce le revin,
asigurind economiei naționale canti
tăți sporite de substanțe minerale
utile.

Sava BEJINARIU
corespondentul

*
„Scinteii

CREȘTEREA PREGĂTIRII PROFESIONALE
(Urmare din pag. I)

întreprinderea de traductoare și
regulatoare directe din Pașcani se
înscrie ca una din unitățile cu mare
pondere economică a județului Iași.
Aici se realizează o gamă largă de
aparate de măsură și control, ele
mente de automatizare cu inalți
parametri tehnico-funcționali.

„Scinteii"

Prezentăm, în continuare, rezultatele obținute în întrecerea socia- .
listă de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi
industriale, din unități agricole, transporturi, precum și din domeniul
circulației mărfurilor.
Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor
prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfirșitul
lunii octombrie ♦) pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL EXTRACȚIEI
|I PREPARĂRII MINEREURILOR
Locul I : Exploatarea minieră Ilba,
Județul Maramureș, cu 969 puncte.

MINEREURILOR

sută, iar cele materiale cu 1,6 la
sută.
Locul II : întreprinderea chimică
„Carbosin" — Copșa Mică.
Locul III : întreprinderea Rafină
ria Brașov.

ÎN INDUSTRIA
EXPLOATĂRII LEMNULUI
Locul I : întreprinderea forestieră
de exploatare și transport Rm. Vîlcea, cu 738,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu 10 la sută la pro
ducția netă, 4,6 la sută la producția
fizică, 10,6 la sută la producțiamarfă vîndută și încasată, 12 la sută
la beneficii ; cheltuielile totale și
materiale la 1 000 lei producție-marfă

cursant să știe ce are de făcut pen
tru a realiza producții maxime. Cu
toată hotărirea trebuie să se renunțe
la practica, des intilnită in anii pre•Cedenți, de a reduce conținutul expu
nerilor Și dezbaterilor la scurte în
drumări și transmiterea unor sarcini
curente. Este necesar să fie aprofun
date toate elementele tehnologiilor și,
indeosebi, acele aspecte care se
referă la asigurarea densităților
optime de- plante prevăzute, la
realizarea de recolte maxime la
culturile în sistem Intensiv, la
cunoașterea exactă a normelor da
preparare a nutrețurilor și de fu
rajare a animalelor. De aici decurge
necesitatea ca lectorii, renunțînd
la generalitățile care nu au nimic
cu situația concretă din sectorul res
pectiv, să-i facă pe cursanți să înțe
leagă cum să muncească mai bine
pentru a obține randamente maxime
pe terenurile pe care le lucrează sau
la loturile de animale pe care le au
in îngrijire.
De bună seamă, valoarea noilor
cunoștințe dobindite de cursanți este
dată de caracterul lor aplicativ. Toc
mai de aceea, programul prevede ca,
începînd din anul agricol 1983—1984,
în fiecare fermă de cereale, plante
tehnice, legume, porniși vie să se or
ganizeze loturi demonstrative, unde
cursanții la invățămîntul agrozooteh
nic să aprofundeze, în mod practic,
cunoștințele teoretice însușite pri
vind diferitele soiuri, densități și teh
nologii. De asemenea, se va pune un

și încălțăminte „Dîmbovița
*
Bucu
rești.
Locul III : întreprinderea de piele
și încălțăminte „Progresul" Bucu
rești.

ÎN ÎNTREPRINDERI AGRICOLE
DE STAT CU PROFIL ZOOTEHNIC
MIXT
Locul I : întreprinderea de sere
30 Decembrie, județul Giurgiu, cu
719 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7,5 la sută la pro
ducția de carne și la livrările la
fondul de stat. 16,9 la sută Ia efecti
vele de porcine la sfîrșitul perioa
dei ; depășiri importante de plan au
fost obținute la producția și livră

accent deosebit pe popularizarea, cu
noașterea și aplicarea experienței unităților fruntașe.
Acum, la începerea cursurilor învățămintului agrozootehnic., comite
tele județene de partid au dato
ria să îndrume și să sprijine direc
țiile generale agricole si uniunile ju
dețene ale cooperativelor agricole în
organizarea temeinică a cercurilor,
Bă urmărească cum se face instruirea
celor care vor preda la cursuri —
șefi de fermă, ingineri șefi din uni
tăți. specialiști de la consiliile agro
industriale, cercetători și profesori de
specialitate —, să controleze cum se
asigură materialul didactic necesar,
pentru a se trece efectiv Ia tinerea
lecțiilor. Organele și organizațiile de
partid au îndatorirea să urmărească
cu exigență cuprinderea tuturor lu
crătorilor din agricultură la cursuri
le de învățămînt agrozootehnic, să
asigure începerea acestora la timp și
desfășurarea lor cu regularitate și
în mod cit mai eficient. Pretu
tindeni. trebuie să se acționeze cu
stăruință și răspundere pentru ca.
în lumina exigențelor programu
lui unitar privind organizarea, des
fășurarea și conținutul învățămintului agrozootehnic de masă și in
struirea cadrelor din agricultură,
cooperatorii, mecanizatorii, lucrătorii
din întreprinderile agricole de stat,
specialiștii și cadrele de conducere
din unitățile agricole să se perfecțio
neze din punct de vedere tehnic și
profesional, aceasta constituind o
condiție esențială pentru realizarea
de producții agricole superioare.

taj și reparații centrale termice
București, cu 1 003,4 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 19,1 la sută la pro
ducția de constracții-montaj termi
nată, 32,1 la sută la producția netă,
41.3 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri importante de plan au
mai fost obținute la beneficii ; uni
tatea s-a încadrat în prevederile de
plan privind cheltuielile totale la
1 000 lei producție
de constracțiimontaj, iar cele materiale au fost
mai mici decît cele planificate cu
4.3 la sută ; consumurile de ciment,
metal, combustibili și carburanți au
fost, de asemenea, mai mici decît
cele normate.

ÎN ZOOTEHNIE:

Adăposturile pentru iarnă
- bine pregătite!
șl simple, au fost construite mater
Odată cu sosirea timpului frigu
ros. animalele au fost retrase in
nități pentru vaci și creșe pentru
fermele zootehnice pentru a fi adă
viței. Se cuvine remarcat faptul că
majoritatea acestor lucrări au fost
postite și îngrijite în grajduri. Iată
motivul care ne-a determinat să ne
făcute cu mijloace și forte locale,
interesăm în ce măsură sînt asigu
fact ce explică finabzarea lor îna
rate condițiile necesare unei iernări
inte de termen, ca dealtfel și cos
corespunzătoare a animalelor in
tul lor redus.
unitățile agricole din județul Bihor,
Acum, cind s-au scurs doi ani de
județ cu un puternic sector zoo
la punerea în aplicare a măsurilor
tehnic.
stabilite prin orogramul județean
Acțiunile avînd ca scop moderni
de modernizare a adăposturilor
zarea și reamenajarea interioară a
centru animale, sînt puse în evi
fermelor zootehnice au fost reluate
dentă transformările înnoitoare pe
încă din primăvară, pe baza mă
care le-au cunoscut multe ferme
surilor stabilite prin orogramul
zootehnice din județul Bihor, pre
adoptat de comitetul județean de
cum și efectele pozitive pe care
partid. Analiza efectuată în aceste
le-au avut aceste lucrări asupra
zile pe teren de echipele de con
reproducției și sănătății animalelor.
trol constituite din specialiști nu
Dar oricît de importante ar fi rea
miți de organele agricole județene
lizările obținute De ansamblul jude
a dus la constatarea că obiectivele
țului Bihor, programul de moderni
stabilite pentru acest an sînt, în cea
zare a adăposturilor pentru animale
mai mare parte, realizate. în secto
nu poate fi considerat înche!at derul cooperatist al agriculturii jude
cît atunci cînd toate, absolut toate
țului Bihor olanul valoric anual
obiectivele cuprinse în acest pro
este de ne acum denăsit cu aproa
gram sînt finalizate. Facem această
pe 7 milioane lei. încă la sfîrșitul
subliniere întrucît în unele ferme
lunii septembrie s-a realizat planul
zootehnice din județ pregătirile
anual de amenajare a celor 700
pentru iernat sînt departe de a fi
locuri in maternități de vaci și
încheiate. Bunăoară. în cooperati
peste 2 400 locuri în creșe și sec
vele agricole din Sînmartin. Tămâtoare pentru vițele. De asemenea,
șeu. Lăzăreni, Cfeica. Paleu. Bale și
a fost introdusă
Remetea în toa
apa în 59 graj
tă vara nu s-a fă
duri. Totodată, au
cut aproape nimic
fost
construite
pentru moderni
Cum se explica unele
fînare și silozuri
zarea
fermelor
cu o capacitate
zootehnice.
rămîneri în urmă
totală de 8 000
La C.A.P. Tătone. Unele neîn unități agricole
mășeu. programul
realizări există în
de modernizare a
din județul Bihor
ceea ce privește
fermei, dimensio
dotarea fermelor
nat sub posibili
zootehnice cu in
tăți și mai cu
stalații de muls
seamă sub nece
sități, a cuprins doar amena
și bucătării furajere, restante dato
jarea a 29 boxe pentru materni
rate în principal -furnizorilor de
utilaje.
tatea de porcine, lucrare încheiată
în cadrul preocupărilor pentru
abia zilele trecute. în mod cu to
realizarea programului de moderni
tul necorespunzător au fost pregă
zare a fermelor zootehnice se cuvin
tite pentru iernat adăposturile pen
menționate, înainte de toate, acțiu
tru taurine. Este de ajuns să men
nile întreprinse de organele agri
ționăm că grajdurile au multe gea
cole județene, de specialiștii unită
muri sparte, iar pereții n-au cunos
ților agricole pentru găsirea unor
cut pe dinăuntru varul de peste un
soluții simple si economicoase,
an. Și la fermele din Parhida și
adaptate tehnologiilor moderne de
Niuved vîntul și frigul nătrund
creștere a animalelor. La cooperati
prin ușile' nereparate. Aflăm și
va agricolă clin Bicaciu. șase graj
cauzele. Șeful fermei, inginerul
duri vechi. construite cu 30 de ani
Szabo Barna, nu manifestă răspun
în urmă, au fost transformate în
dere pentru bunul mers al fermei.
adăposturi modeme prin lucrări de
Navetist fiind, iși face programul
amenajare pe cît de ingenioase, pe
după cum îl taie capul, motiv pen
atît de ieftine. Pînă nu demult fer
tru care a și fost sancționat. Pre
ma de aici era o fermă obișnuită,
ședintele cooperativei agricole se
in care se creșteau vaci si vitele în
află de mai multă vreme în con
sistem gospodăresc. Profilarea acediu medical, iar vicepreședintele
cestei ferme pe creșterea vitelelor
nu există de mai bine de un an.
Ce-i drept. Consiliul popular comu
în stabulatie liberă presupunea
însă aplicarea unei noi tehnologii,
nal Biharia a sesizat neajunsurile
mult diferită de cea clasică. Se ce
din unitate, a întreprins un control
rea în primul rînd mărirea spațiu
la fata locului, a stabilit si măsuri,
lui de cazare, pentru a oferi ani
dar n-a mai vegheat la înfăptui
malelor posibilitatea de a se mișca
rea lor. Or. e limpede că la adăpos
in voie. Modificări importante tre
tul justificărilor aduse de conduce
buiau aduse sistemelor de furajare,
rea cooperativei agricole din Tămăde alimentare cu apă. de evacua
șeu (absenta meseriașilor, a unor
re a dejecțiilor. Toate aceste ele
materiale etc) și chiar al sancțiu
mente noi de tehnologie se regă
nilor administrative, animalele nu
sesc astăzi în ferma de la Bicaciu
pot ierna în condiții corespunză
fără ca oamenii de aici să fi dăritoare.
mat un stîlo sau un perete de la
Desigur, aceste neajunsuri în
vechile grajduri. Cum ? Au trans
pregătirea adăposturilor se datoresc
format spatiile dintre două graj
în primul rînd faptului că nu a
duri în padocuri, la mijlocul căro
existat o preocupare în acest sens
ra au construit o copertină, care
din poftea cadrelor de conducere
acoperă de fapt doar frontul de fu
din unitățile respective si nici din
rajare și alimentare cu apă. în
partea primăriilor comunale, a or
timpul zilei, vițelele se plimbă in
ganizațiilor de partid. Dar răs
voie în padocuri, seara retrăgînpunderea o poartă, deopotrivă, și
du-se în grajduri pentru odihnă.
organele agricole județene, care
Furajarea lor se face sub copertina
aveau datoria să controleze modul
dintre padocurile celor două graj
în care se materializează măsurile
duri de către cei patra cooperatori,
cuorinse în programul de moder
care răspund nu numai de îngriji
nizare a adăposturilor pentru ani
rea animalelor, ci si de furaiarea
male. Este drept că. acum, cînd
lor. Avantajele acestei soluții de
vremea s-a răcit, asemenea lucrări
modernizare sint concretizate in
de amenajare interioară a grajdu
costul scăzut al lucrărilor : circa
rilor se fac mai greu, adăposturile
150 000 lei pentru fiecare grajd ; in
fiind populate cu animale. Oricît de
sporirea capacității de cazare cu
greu ar fi însă, trebuie făcut totul
40—60 capete pe fiecare adăpost ;
pentru ca lucrările să fie termina
in creșterea cu 20—30 la sută a
te. astfel îneît in fiecare fermă
procentului de gestație.
zootehnică activitatea îngrijitorilor
Programul de modernizare a
adăposturilor s-a îndeplinit si în
să se poată desfășura în cele mai
alte unități agricole. Bunăoară, la
bune condiții. în vederea creșterii
cooperativele agricole din Sînnicoproducției de carne și lapte.
lau-Român. Marghita.
Sudrigiu,
Iosif POP
Ținea. Cherechiu. Ciumeghiu și
Oșorhei. prin amenajări interioare
Ioan LAZA

ÎN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE,
ACHIZIȚII ȘI DESFACERE
A MĂRFURILOR
Locul I : Uniunea județeană a
cooperativelor de producție, achiziții
și desfacere a mărfurilor și de credit
Gorj, cu 813,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 3,3 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul, 9,9
la sută la intrări la fondul de stat.
4,1 la sută la producția industriei
mici. 5,1 la sută la prestări servicii
pentru populație. 19,6 la sută la pro
ducția în alimentație publică ; depă
șiri importante de plan au fost ob
ținute la export și la livrări de măr
furi la fondul pieței ; cheltuielile de

FRUNTAȘII MUNCII - ÎN CARTEA DE ONOARE A MUNCII
Rezultatele întrecerii pe 10 luni din acest an
netă, 15,1 la sută la productivitatea
muncii ; depășiri de plan au mai fost
obținute la export și beneficii ;
cheltuielile totale la 1 000 lei produc
ție-marfă au fost mai mici decît cele
planificate cu 2,1 la sută, iar cele
materiale cu 5,9 la sută.
Locul II : întreprinderea de supapa
și bolțuri Topolovenl.
Locul III : întreprinderea „Sinterom“ — Cluj-Napoca.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA —
SUBRAMURA RAFINĂRII
ȘI PETROCHIMIE
Locul I : întreprinderea Rafinăria
Crișana, județul Bihor, cu 792,8
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 13,3 la sută la pro
ducția netă, 7,3 la sută la producția
fizică, 15,7 la sută la producțiamarfă vîndută și încasată, 10,9 la
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost obținute
la beneficii ; cheltuielile totale la
1 000 lei producție-marfă au fost mai
mici decît cele planificate cu 1,2 la

au fost mai mici decît cele planificate

cu 0,4 la sută.
Locul II : întreprinderea forestieră
de exploatare și transport Focșani.
Locul III : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport
Piatra Neamț.

ÎN INDUSTRIA PIELĂRIEI,
CAUCIUCULUI
ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI
Locul I : întreprinderea de piele
și încălțăminte „Pionierul" Bucu
rești, cu 1 165,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 13,2 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată. 7,2
la sută la beneficii, 6,2 la sulă la
export ; depășiri importante de plan
au fost obținute la producția netă,
productivitatea muncii și la livrări
de mărfuri la fondul pieței : chel
tuielile totale la 1 000 lei producțiemarfă au fost mai mici decît cele
planificate cu 2,4 la sută, iar cele
materiale cu 10,4 la sută.
Locul II: întreprinderea de piele

rile la fondul de stat de lapte de
vacă, precum și la beneficii.
Locul II : întreprinderea agricolă
de stat Prejmer, județul Brașov.

ÎN DOMENIUL SILVICULTURII
Locul I : Inspectoratul silvic jude
țean Vaslui, cu 773,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 24,9 la sută la pro
ducția valorică a unităților silvice :
5,3 la sută la reimpăduriri și împă
duriri. 23,7 la sută la export. 9.6 la
sută la beneficii. 30,3 Ia sută la masa
lemnoasă ce se pune în exploatare,
27,2 la sută la livrări de mărfuri la
fondul pieței. 42,3 la sută la pro
ducția silvică pe un angajat.
Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Ialomița.
Locul III : Inspectoratul silvic ju
dețean Galați.

ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ —
ALTE MINISTERE
Locul 11 întreprinderea de mon

Locul II : întreprinderea de mon
taj și service pentru automatizări și
telecomunicații București.
Locul III : Trustul de construcții
pentru economia forestieră și mate
riale de construcții Brașov.

ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR RUTIERE
Locul I î întreprinderea de trans
porturi auto Caraș-Severin, cu 919,3
puncte.
Principalii Indicatori de plan au
fost depășiți cu : 23 la sută la vo
lumul mărfurilor transportate, pro
ducția netă și la productivitatea in
transporturi, 26 la sută la beneficii
și la venituri brute din activitatea
de transport ; consumul de carbu
ranți a fost mai mic decît cel nor
mat cu 12 la sută.
Locul II : întreprinderea de trans
port șl utilaje pentru construcții Rovinari.
Locul III : întreprinderea de trans
porturi auto Dolj.

circulație la 1 000 lei desfacere au
fost mai mici decît cele planificate
cu 10,4 la sută.
Locul II : Uniunea
județeană a
cooperativelor de producție, achiziții
și desfacere a mărfurilor și de cre
dit Vîlcea.
Locul III : Uniunea județeană a
cooperativelor de producție, achiziții
și desfacere a mărfurilor și de credit
Iași.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locul I : întreprinderea economi
că de odihnă Snagov, cu 558,3 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 18,7 la sută la
prestări de servicii pentru populație
și la desfaceri de alimentație publi
că. 19,2 la sută la beneficii. 26,5 la
sută la încasări medii pe un lucră
tor. 17 la sută la coeficientul de uti
lizare a capacității de cazare : chel
tuielile de circulație la 1 000 lei des
facere au fost mai mici decît cele
planificate cu 7,2 la sută.

Locul II : întreprinderea de hote
luri și restaurante Eforie Nord.
Locul III : întreprinderea balneoclimatică Slănic Moldova.

ÎN DOMENIUL RECUPERĂRII
ȘI VALORIFICĂRII
MATERIALELOR
REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea județeană
pentru recuperarea și valorificarea
materialelor reiolosibile Vaslui, cu
488 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 17 la sută Ia volu
mul total al materialelor refolosibi
le colectate ; volumul fizic al mate
rialelor colectate a fost depășit cu :
11 ia sută la oțel. 40 la sută la cu
pru. 30 la sută la alamă, 2 la sută
la plumb ; depășiri însemnate au
fost obținute la fontă, bronz și alu
miniu ; volumul fizic de prelucrare
a materialelor refolosibile metalice
a fost depășit cu 11 la sută, au fost
depășite, de asemenea, sarcinile de
plan la beneficii ; cheltuielile
de
circulație au fost mai mici decît
cele planificate cu 4 la sută.
Locul II : întreprinderea județea
nă pentru recuperarea și valorifica
rea materialelor refolosibile Vrancea.
Locul III : întreprinderea jude
țeană pentru recuperarea și valori
ficarea
materialelor
refolosibile
Brăila.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea județeană
de transport local Argeș, cu 1176
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 26,8 la sută la ve
nituri brute din activitatea de trans
port, 30 Ia sută la producția neiă.
33 la sută la productivitatea muncii,
29 la sută la numărul de călători
transportați ; depășiri importante de
plan au fost obținute la beneficii ;
cheltuielile totale la 1 000 lei veni
turi brute au fost mai mici decît cele
planificate cu 16 la sută, iar consu
mul de carburanți și energie elec
trică a fost, de asemenea, mai mic
decît cel normat cu 14 la sută.
Locul II : întreprinderea județea
nă de transport local Vrancea.
Locul III : întreprinderea județea
nă de transport local Bacău.
(Agerpres)
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„Cei mai viteji
și mai drepți"
rumeția noastră prin timpul patriei
incepe cu aproape cinci milenii in
urmă ; valoroase mărturii istorice
atestă că pămintul românesc a fost
din adîncuri de vreme vatră de muncă,
statornicie și creație. Perfecțiunea „Ginditorului de la Hamangia", armonia ceramicii
de Cucuteni. strălucirea podoabelor lucrate
de mina măiastră a meșterului aurar de la
Hinova dau puternic suport afirmației. Pe
asemenea temelii a crescut și din aseme
nea realizări și-a sorbit forța și originali
tatea creația materială și spirituală a stră
moșilor noștri geto-daci, făurarii uneia
dintre marile civilizații ale antichității. Sub
regele Burebista, în prima parte a secolu
lui I î.e.n., lumea geto-dacă se alcătuiește
într-un unic corp politic, unul dintre sta
tele de seamă ale antichității — mărturie
peste vreme a tradițiilor multimilenare de
organizare statală la români.
Forța statului dac avea să fie ilustrată
de îndelungile confruntări cu cea mai mare
putere a vremii — Imperiul roman. Colum
na, cronică în piatră a războaielor dacice
dintre Traian și Decebal, stă mărturie vir
tuților poporului dac, iubirii sale adinei
pentru glia străbună, setei sale de libertate,
întărind sipusele lui Herodoț că geții sint
„cei mai viteji și mai drepți dintre traci".
Au fost virtuți pe care poporul român,
născut din simbioza daco-romană, le-a păs
trat și le-a dat o nouă strălucire. Căci nici
o furtună a istoriei n-a reușit să-l clin
tească din teritoriul în care-și avea adinei
rădăcini. Iată dovezi ale statorniciei sale :
donariul cu inscripție, de la Biertan, unel
tele de la Bratei din Transilvania, tezau
rul de monezi de bronz de la Saraiu din
Dobrogea, tiparul de podoabe- de la Olteni
— Teleorman atestînd. alături de alte și
alte nenumărate mărturii istorice, dăinui
rea neîntreruptă a românilor în spațiul
mioritic, acolo unde ei s-au simțit mereu
acasă. Biruind greutăți, ridieîndu-se peste
vitregiile vremurilor, românii au reușit la
sfirșitul întîiului mileniu să-și creeze for
mațiuni statale proprii. Alte potrivnicii ale
vremurilor i-au împiedicat să-și făurească
un singur stat feudal, dar n-au reușit să le
înăbușe dorința de a fi ei înșiși, de a trăi
liberi pe pămintul lor.

D

i

lucite bătălii unde oștile lui Mihai, în
care nu o dată se aflau alături munteni,
moldoveni și transilvăneni, au biruit arma
tele otomane, făcînd încă o dată ca o țară
mică să se ridice prin vitejia și dragostea
de moșie a fiilor ei peste o mare împărăție.
Apoi pentru că Mihai implinindu-și
„pohta ce au pohtit" — una și aceeași cu
însăși „pohta
*
1 istoriei — avea să înfăptu
iască intiia unire a celor trei țări surori
sub o unică ocîrmuire românească. Iată un
tablou ce îl înfățișează pe Mihai Viteazul
intrind în Alba Iulia, scaunul crailor
Transilvaniei pe care el, pentru scurt timp,
avea să îl facă capitala întregului cuprins
românesc. Așa cum o spune tabloul îl sa
lutau cu adîncă bucurie și speranță mulți
mile fără număr ale românilor ardeleni, cei
care alergaseră la întîia chemare a voievo
dului, cum spunea cronicarul maghiar
Szamoskozi, îngroșînd numărul oștilor Vi
teazului ; cei care loviseră în acele zile
și săptămâni numeroase cuiburi de no
bili, creînd astfel importante defecțiuni
în oastea Bathoreștilor pe care Mihai
avea să o spulbere la Șelimbăr. Bi

repetate in tot cursul veacului al XVII-lea
de a reface opera lui Mihai (Matei Basarab
era numit de contemporani „prea luminatul
stăpîn al acestor țări dacice
,
**
Mihnea al
III-lea își ia numele de Mihai în amintirea
Viteazului, iar Șerban Cantacuzino era acu
zat de potrivnici că ar călca pe urmele lui
Mihai). O spuneau lucrările cărturarilor.
Căci „Cartea românească de învățătură
**
ti
părită la Iași în 1643 se adresa „întregii
seminții românești
,
**
iar titlul operei capitale
a lui Dimitrie Cantemir „Hronicon a toată
Țara Românească care apoi s-au împărțit
în Moldova. Muntenească și Ardealul
**
suna
ca un adevărat program de luptă — luata
pentru refacerea întregului. După cum lu
crările lui Samuil *
Micu,
Petru Maior,
Gheorghe Șincai, Ion Budai Deleanu, vor
bind despre țările pe care românii le lo
cuiesc, despre originea cea vestită a româ
nilor, despre limba lor una și aceeași de-o
parte și de alta a Milcovului, de-o parte și
de alta a Carpaților. eirau un îndemn la ac
țiune pentru ca toți românii să alcătuiască
un singur stat.
Dintr-un tablou ne privește chipul dîrzu-

Simbol mereu viu

al voinței
nestrămutate

de unire
e buzele tuturor avea să se afle cu
nici un veac mai tirziu și numele lui
Mihai Viteazul. Aflăm din cifrele
înscrise pe un panou că în anii
1593—1603, in 40 de localități ale Europei
au apărut, in 10 limbi, 129 lucrări care
pomenesc marile sale fapte. Mai întii
eroicul său efort pentru dobindirea neatirnării țării sale. București, Șerpătesti,
Stănești, Putineiu. Călugăreai, Tirgoviște,
Giurgiu sint numele a tot atitor stră

P

Cheia de boltă

a edificiului

național
anourile prin fața cărora trecem apoi
stau mărturie că unitatea națională
devenise țelul care stăpînea inimile
întregului popor, care vedea în ea
„cheia de boltă fără care s-ar prăbuși tot
edificiul național
.
**
O spuneau titlurile ga
zetelor vremii — „România
**
(1837), „Dacia

P

aveau să stea apoi toate desfășurările isto
riei noastre : „Noi vrem să ne unim cu
țara !“.
Și fiindcă era adine săpat in milioane de
conștiințe, și fiindcă era stăpîn pe milioane
de inimi, idealul Unirii. nu a putut fi bi
ruit căci numai vremelnic au fost mai tari
potrivnicii ei. La 11 ani după revoluție, el
a devenit realitate prin unirea Munteniei
și Moldovei. Documentele, imaginile ex
puse pe panouri atestă cu putere că for
marea statului național modern român prin
unirea celor două țări-surori n-a fost un
dar al unor puteri străine și nici rezultatul
unor conjuncturi politice, ci a fost rodul
luptei, al voinței nestrămutate a poporului
român, al tăriei cu care a urmat flamura
idealului său național. Iată adunarea adhoc a Munteniei. Litografia de epocă ni-i
înfățișează printre alții pe reprezentanții
sătenilor, aceia; care prin cuvintul deputa
tului de Olt, Tănase Constantin, subliniau
că cea mai vie a lor simțire era ca să nu
se vatăme neatimarea țării, ca să se înfăp
tuiască Unirea. La fel gindeau și deputății
pontași din adunarea ad-hoc a Moldovei

UNIREA -măreață cucerire
istorică, pregătită de întreaga
noastră istorie

File din glorioasa
cronică a luptei
Nestinsa făclie
poporului român
a luptei pentru
pentru unire,
libertate și unitate
J
unitate și independență
O
j
națională, pentru făurirea și
Iiînflorirea
socialiste
---------- --- României
------------ .—
.---------—a)
_

rcăm necontenit prin vreme, și me
reu neîntrerupt alte și alte mărturii
istorice se adaugă spre a ilustra
nestinsa sete de libertate a poporului
nostru. Iată binecunoscuta imagine din
„Cronica pictată de la Viena", cu bătălia de
la Posada din anul 133#, unde trufașele oști
ce invadaseră pămintul țării au fost prinse
ca „peștii intr-o mreajă
sau vif'șă"' si
zdrobite de „mulțimea româhilor" conduși
de Basarab întemeietorul. Iață Uh' de
sen înfățișind ăspra bătălie de*
1 la Rovine,
in care au ieșit victorioși oamenii pămîntului acesta, fiindcă tot ceea ce mișca in
țara asta, riul, ramul le era numai lor
prieten, iară neprietenilor dușman de temut.
Victoria de la Rovine, ca și atiteâ altele,
prin care Tara Românească a lui Mircea cel
Bătrîn arăta lumii ce puteri și energii să
lășluiesc intr-un popor oricit de mic dacă
iubește fierbinte glia țării și voiește a trăi
liber, aveau să ducă faima marelui voievod
pină departe peste hotare, contemporanul
său Leunclavius numindu-1, cum citim pe
un panou, „Principe intre creștini cel mai
viteaz și cel mai ager“.
Aprecieri pe care și-n perioada următoa
re românii aveau să le smulgă Europei,
pentru că întreg veacul ce a urmat a_ fost
răstimpul unui uriaș efort românesc întru
apărarea țării primejduite de expansiunea
otomană, răstimpul in care in zeci și zeci
de bătălii românii au dovedit mereu că
„iubirea de moșie e un zid“ de care se
sparg valurile oricăror oștiri cotropitoare,
fie ele cit de mari. Așa cum s-a intimplat
in vremea lui Iancu de Hunedoara, cind
practic țările române au fost una și, alături
de alte neamuri vecine, au reușit să opreas
că pentru un timp marșul otoman spre
inima Europei. îndreptățite erau deci cu
vintele papei Pius al II-lea, despre Iancu
de Hunedoara, pe care le citim in expo
ziție : „întunecind cu numele său pe toți
ceilalți, nu a sporit faima ungurilor așa de
mult ca pe a românilor din coapsa cărora
era născut'
.
*
După cum îndreptățite erau și
cuvintejie care s-au spus la moartea lui —„s-a stiiis lumina lumei" — pentru că in el
îsi puseseră speranța multe popoare ale con
tinentului de a se ridica o stavilă de netre
cut expansiunii otomane. Speranțele aveau
să reinvie odată cu urcarea lui Ștefan cel
Mare pe tronul Moldovei, căci acesta a luat
în miinilc sale pentru aproaoe o jumătate
de veac făclia luptei românilor pentru li
bertate. Și precum înaintașii săi. a vrut ca
în acest efort să se afle alături, și celelalte
două țări române. înriurirea exercitată de
el asupra Munteniei l-a făcut pe .un cro
nicar de aici să scrie că Ștefan a domnit
în Muntenia 16 ani ; brașovenii îi scriau la
rindu-i că-1 așteaptă cu mare dragoste și
dor pentru a le asigura libertatea, declarind
că părea anume ales pentru ocrotirea și
cirmuirea Transilvaniei. Mărețele fapte ale
Iui Ștefan l-au așezat pentru totdeauna
nu numai în sipetul cel mai de preț — in
inima și sufletul poporului român, ci și în
galeria marilor conducători de oști și țări ai
vremii, căci, așa cum îi scria papa Sixtus al
IV-lea, „faptele tale au făcut atît de vestit
numele tău, incit el se află pe buzele tu
turor".

ca altădată Mihai, spre a-i scoate din jugul
nesuferitei iobăgii și al și mai nesuferitei
oprimări naționale.

’
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Impresionanta
solidaritate a

tuturor românilor

în lupta pentru
cucerirea

independenței

Intrareo triumfală a lui Mihai Viteazul in Alba luliai Pictură de D Stoiia

Dăltuita in piatra Columnei - dirza rezistență a dacilor

*
*

î

*
*

I
Rovine - simbol al tăriei ce o dă unui popor dragostea de țară

ruința de la Șelimbăr și intrarea trium
fală a lui Mihai Viteazul în Alba Iulia
erau astfel rodul identității de voință a ro
mânilor munteni și transilvăneni, al conlu
crării lor. Așa după cum alăturarea celei
de-a treia țări românești sub sceptrul lui
Mihai, Moldova, era și un rezultat al înțe
legerii pe care acesta o avea cu moldovenii,
ea fiind ușurată de faptul că cetățile nicicind biruite, cuiburile de vulturi de la
Neamț și Suceava au deschis de bună voie
porțile marelui voievod al tuturor români
lor. în mai 1600. drept urmare, Mihai se
împodobea cu cel mai frumos titlu purtat
vreodată de un domn român : domn al Ar
dealului, al Țării Românești și Moldovei.
De mult, din vremi ce păreau uitate, cu
prinsul românesc nu mai fusese strins sub
o unică ocirmuire. înfăptuirea era măreață,
covârșitoare. De aceea potrivnicii ei și-au
întețit puterile, eforturile reușind să-1 piar
dă mișelește pe marele voievod. Unirea
avea să se desfacă la suprafață, dar in
adine, adică in inima poporului, unde-și
avea străvechi temeiuri și tari rădăcini, va
continua să lucreze, să se întărească necon
tenit. O spuneau cu limpezime încercările

lui țăran din Albac, Nicola Ursu Horea, cel
care ridicindu-și poporul la luptă pentru ca
nobilime să nu mai fie a născut in gindul
contemporanilor imaginea vechii Dacii. La
sud de Carpați flacăra aceleiași lupte pen
tru drepturile și dreptățile românilor a
aprins-o Tudor din Viadimiri. Ochii noștri
se opresc asupra proclamației de la Padeș,
a altor documente ale revoluției de la 1821.
„Fraților ciți n-ați lăsat să se stingă in
inimile voastre' sfinta dragoste cea către
patrie aduceți-vă aminte că sinteți părți ale
unui neam
**
— chema Tudor. I-au răspuns
mii și zeci de mii de oameni, căci toți sim
țeau aceeași uriașă nevoie ca să se redobîndească vechile libertăți ale țării. Și i-au
răspuns cu inima și gindul nu numai mun
tenii, ci și moldovenii — cu care, Îndemna
Tudor, să se stea într-o unire, ca „unii ce
sintem de un neam și de o lege
,
**
ca ajutorindu-se unii cu alții să se cîștige libertă
țile celor două principate. Și la fel i-au
răspuns țăranii ardeleni care intr-un gind
și un suflet așteptau pe craiul cel nou, pe
,
**
„Todoruț
pe „Toderaș", ca după ce izbindește la sud de Carpați, să treacă munții,

inți clarvăzătoare au înțeles că Unirea
Principatelor înseamnă independența
lor. Și istoria le-a dat dreptate. Căci,
18 ani mai tirziu. Romania iși pro
clamă independența. Iată Camera (Adunarea
Deputaților) in care la 9 Mai 1877 Mihail
Kogălniceanu a rostit istoricele cuvinte
„sintem o națiune liberă și independentă".
Camera care in aceeași zi a proclamat inde
pendența de stat a țării. Din documente,
din Imagini reinvie intreaga atmosferă a
epocii: armata română trecind Dunărea spre
a pecetlui votul de la 9 Mai 1877. bătăliile
glorioase de la Grivița și Rahova, de la
Plevna si Smirdan.
Cu marc forță ilustrativă se impune pri.ytiprului, adevaful .subliniat de „Gazeta
Transilvaniei''-: „cauza ostașului român
o aiuză genurailă-romană**.-leSihi un întregponor, peste hotarele care incâ ii mai sfișiau
trupul, s-a implicat activ si hotărit in
această luptă. Din toate părțile păminfului
românesc s-au îndreptat spre front sute și
mii de voluntari, spre a grăbi izbînda
românească. România de atunci. Transil
vania și Bucovina s-au impinzit de comi
tete pentru adunarea ofrandelor, pentru
•înzestrarea armatei, spre a ajuta familia
cea mare, națiunea, să izbindească in
dreapta sa luptă. Iată portretele Măriei
Rosetti și Măriei Rosetti Roznovanu,
prin inițiativa cărora la București, la
Iași și m alte părți al§ țării s-au
adunat importante donații pentru ostașii
răniți. Iată portretul Iuditei Măcelariu
din Sibiu, care și după interzicerea
comitetelor românești din Transilvania de
către guvernul ungar a declarat în coloa
nele presei, că nimic nu o va impiedica să
adune in continuare ofrande pentru frații
care singerau în'tranșeele independenței.
Iată apelul din septembrie 1877 al Iuliei
Rotaru din Timișoara, indemnind pe româ
nii bănățeni să contribuie la stringerea de
fonduri și ofrande pentru ostașii români,
aceia care „au împrospătat eroismul stră
vechi al antecesorilor, eară numele de
român l-au răspindit în Europa întreagă și
s-a înregistrat -intre popoarele eroice".
Continuăm să urcăm prin vreme. Iată
documente și imagini care evocă mișcarea
memorandistă. determinată, cum s-a spus
in procesul de Ia Cluj din 1894. „de siste
mul asupritor care tinde să ne răpească
ceea ce un popor are mai scump : legea și
limba !“ De aceea, conducătorii româ
nilor implicați în proces s-au trans
format din acuzați în acuzatori, rostind
limpede adevărul că lupta lor era pe deplin
legitimă, căci urmărea înlăturarea unei
nedreptăți, a unei asupriri, a unor bariere
ce împiedicau dezvoltarea firească a po
porului român pe măsura puterii sale de
creație, a energiilor ce sălășluiau în el. O
luptă sprijinită de întregul popor român
așa cum o atestă imaginile fotografice care
au surprins mulțimile ieșite pe străzile
Capitalei spre a protesta împotriva însce
nării judiciare de la Cluj; o luptă sprijinită
de intreaga opinie publică europeană care
și-a ridicat glasul de la un capăt la celă
lalt al bătrinului continent in favoarea
acuzaților.
Iată documente care vorbesc despre intrarea pe scena luptei pentru unitate a unei.
noi forțe sociale — muncitorimea. Citim cu
emoție profesiunea de credință a „Daciei
viitoare" din 1883 : „Acest pămînt udat cu
singele și sudoarea străbunilor noștri, în
mulțit cu țărina lor de douăzeci de ori
seculară e al nostru. Voim dar. ca ceea ce
este al românului, lui să-i aparțină, ca
injusta, neomenoasa și nedemna de secolul
în care trăim (politică — n.n.) de dominare
a unei națiuni asupra alteia să inceteze, ca
românii să fie toți liberi și să formeze un
stat, iar nu să geamă sub niște dominațiuni
străine și vitrege".
Și iată încă o mărturie de mare forță a
dorinței nestrămutate a românilor transil
văneni de a inlătura dominația habsburgică. de a se uni cu țara. In iunie 1917,
la Iași — in Moldova rămasă singurul
teritoriu liber al tării — sosesc din
Rusia peste zece mii de foști soldați
ardeleni din armata habsburgică, pri
zonieri în Rusia, veniți să se înro
leze in armata română. Festivitatea s-a
încheiat cu o uriașă horă ce s-a incins în
jurul statuii lui Cuza Vodă din Iași. S-a
spus cu justificat temei atunci că in acel
colț de țară exista de fapt România în
treagă, pentru că ea exista în inima și în
gindul celor prezenți acolo. Pentru că ea
exista în inima și conștiința întregului
popor. Și existînd in suflete, ea avea să
devină realitate, odată cu votul istoric de
la Alba Iulia prin care s-a desăvirșit
procesul de formare a statului național
unitar român. Despre acest eveniment vom
relata într-o pagină viitoare a ziarului
nostru.

M

Alexandru loan Cuza in drum spre parlamentul din București

’

sătenii din multe sate pină departe de
București, indreptindu-se spre același loc
pentru a nu mai admite ca pe tronul țării
să urce oameni ai vechilor rînduieli, pentru
a impune un „om nou la vremuri noi
.
**
De
aceea, biruința de la 24 Ianuarie 1859 este,
pe deplin, a maselor populare, a oamenilor
politici care au văzut limpede calea către
împlinirea idealului nostru național.
Era însă numai un început de drum,
pentru Că actul săvirșit atunci trebuia con
solidat, după cum trebuiau larg deschise
porțile progresului, ale modernizării ; prac
tic aproape totul trebuia reclădit pe alte
temelii, mai solide, mai trainice, corespun
zătoare timpurilor. Iată steagul universi
tății din București purtind deviza „Per
scientiam pro patria" („Prin știință, pentru
patrie") — mărturie, alături de atitea
altele, a uriașei opere desfășurate în vre
mea lui Cuza pentru organiza-ea învățămintului. pentru dezvoltarea culturii, artei
și științei naționale. Iată citeva fabrici a
căror temelie a fost pusă atunci — ilustrind o nouă direcție în care se îndreptau
energiile țării. Iată repere ale muncii uriașe
depuse atunci pentru O’-ganizarea și moder
nizarea armatei, administrației și legislației.
Iată apoi marile înfăptuiri : secularizarea
averilor mănăstirești prin care statul ro
mân a intrat in stăpinirea unui sfert din
teritoriul său national —, și reforma agrară
prin care sute de mii de țărani au fost
împroprietăriți. Iată mărturiile unși con
secvente activități pentru apărarea dreptu
rilor și a demnității tării — semnarea a 6
convenții internaționale, înființarea agen
țiilor diplomatice. Sint înfăptuiri care con
feră vremii lui Cuza pecetea Uneia dintre
cele mai rodnice ale istoriei românești.

Dorobanții in o.oliul de Io Giivițo, 30 august 1ST?

literară" (1840). „Magazin Istoric pentru
**
Dacia
(1845) —, o înscriau programele so
cietăților și asociațiilor politice, literare, ști
ințifice, în numele său acționează mișcările
revoluționare ce învolburează intregul răs
timp de pină la 1848. Dar mai ales ea este
marea țintă a revoluției române de la 1848.
„România rupindu-și cătușele pe Cimpia
,
**
Libertății
tabloul pictat in acel an de ar
tistul revoluționar C. D. Rosenthal, este
semnificativ pentru ceea ce s-a petrecut in
1848 la români. Mai întii prin acele multe
„cimpuri ale libertății" în care s-a procla
mat ruperea cătușelor : la Blaj, la Islaz, la
București, la Lugoj. Semn că intreaga țară
era atunci un uriaș cimp al libertății, că
tara întreagă năzuia fierbinte și era ferm
hotărîtă a-și reciștiga libertatea. Iar calea
spre libertate era calea unității. De aceea,
scriau revoluționarii munteni . celor moldo
veni : „Frați de dincolo de Milcov, peste
undele lui vă întindem brațele... Moldo
veanul și munteanul sint frați și toți o na
ție". De aceea, scriau revoluționarii moldo
veni celor munteni : „Dorul cel mai înfocat
al nostru este unirea Moldovei cu Va’ahia".
De aceea a răsunat la Blaj din 40 000 de
piepturi strigătul uriaș, sub semnul căruia

.

care prin glasul Iui Moș Ion Roată, enumerînd șirul lung al suferințelor lor, ară
tau că leagă de unire , toate speranțele lor
de mai bine, că voiau să fie numai ai țării
și să aibă o unică țară. Prin întreaga lor ati
tudine din acel răstimp de răscruce al lup
tei pentru unire, țăranii dovedeau o dată
mai mult că erau, așa cum scrisese Mihail
Kogălniceanu pe fotografia care-i înfățișa
pe deputății pontași din adunarea ad-hoc a
Moldovei și pe care a trimis-o lui C. A. Ro
setti, „temelia casei". Că erau temelia casei
țăranii aveau să o probeze cu strălucire, în
ianuarie 1859 cind alături .de lucrătorii, me
seriașii, neguțătorii Bucureștilor au impus
practic, alegerea lui Cuza ca domn și în
Muntenia, după ce la 5 ianuarie fusese ales
în Moldova. într-o vitrină privim lucra
rea lui N. T. Orășanu „O pagină a vieței
mele sau 22, 23 și 24,Ianuariu 1859“, atestind că in acele zile hotărîtoare perit.ru
unire s-au închis în București porțile a sute
de prăvălioare, s-a oprit zarva a zeci și zeci
de ateliere pentru că cei ce lucrau în ele
se îndreptaseră cu toții spre Dealul
Mitropoliei unde deputății adunării elec
tive urmau a proclama pe domnul
țării. Au lăsat atunci grija gospodăriilor lor
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ACTIVUL DE PARTID
MANIFESTĂRI CULTURAL - EDUCATIVE
ȘI ȘTIINȚIFICE CONSACRATE UNIRII
Timp de două zile, la Botoșani a

avut loc un amplu simpozion con
sacrat aniversării a 65 de ani de
la făurirea statului național unitar
român. Prestigioși oameni de știin
ță, cultură și artă, cadre universi
tare din București, Cluj-Napoca și
Iași, cercetători, profesori și acti
viști de partid din județ și din alte
centre au prezentat peste 100 de re
ferate și comunicări științifice. Cu
același prilej, la Muzeul de istorie
al județului s-a deschis o expoziție
toto-documentară consacrată eveni
mentului de acum 65 de ani. (Sil

vestri Aiienei).

La Casa de cultură a sindicatelor
din municipiul Buzău a avut loc
sesiunea
științifică cu
tema :
„Făurirea statului național român
— încununare a luptei românilor
pentru unitate, independență și pro
gres social. Unitatea poporului în
jurul partidului, al secretarului
său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu — factor hotărîtor al fău
ririi societății socialiste multilateral
dezvoltate și al întăririi caoacitătii
de apărare a patriei". La lucrările
sesiunii au participat activiști de
partid și de stat, ofițeri, profesori,
muzeografi, arhiviști, numeroși oa
meni ai muncii. (Stelian Chiper).

în organizarea Ministerului Apă
rării Naționale și Comisiei române
de istorie militară. în sala Teatru
lui Național din Tirgu Mureș a avut
loc simpozionul științific cu tema :
„Făurirea statului național unitar
român — încununare a luatei româ
nilor pentru unitate, independență
și progres social. Unitatea poporu
lui în jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, factor hotărîtor el fău
ririi societății Socialiste multilateral
dezvoltate și a întăririi caoacitătii
de apărare a patriei". (Gheorghe
Giurgiu).
Timp de o săptămină, la Casa de
cultură a municipiului DrobetaTurnu Severin au avut loc zile ale
artelor plastice, prilej cu care au
fost vernisate expoziții de pictură,
sculptură, grafică și artă fotografi
că cu subiecte reflectînd evenimen
tul de acum 65 de ani. realizările
obținute în diferite domenii in anii
edificării societății socialiste în

țara noastră.

La
Muzeul
literaturii
ro
mâne din București
a avut
loc
ieri
vernisajul
expoziției
„Idealul unității naționale — per
manență a scrisului românesc",
organizată în cinstea aniversării a
65 de ani de la făurirea statului
național unitar român. Exnoziția
reunește manuscrise, fotografii, pre
cum și alte documente literare,
existente în patrimoniul muzeului,
care reliefează sugestiv ideea Uni
rii, precum și ecourile „eț în con
știința marilor noștri scriitori. A
vorbit acad. Mihal Beniuc. Au citit
din creațiile lor poeții Nicolae Dan
Fruntelată, Ion Horea, Gh. Pituț șl
Nichita Stănescu.

Municipiul Miercurea Ciuc a găz
duit o sesiune de comunicări dedi
cată împlinirii a 65 de ani de la
făurirea statului național unitar
român. In cadrul sesiunii au fost
prezentate comunicări și referate de
către activiști de partid și de stat,
cadre didactice universitare, cerce
tători, alți oameni de știință, artă
și cultură. Referatele prezentate au
subliniat momente semnificative
din perioada de pregătire și des
fășurare a actului istoric al Unirii
de Ia 1 Decembrie 1918, comunita
tea de origine și limbă a poporu
lui român, continuitatea și perma
nența sa de o parte și de alta a
Carpaților, bogatele și neîntrerup
tele legături social-economice. poli
tice și cultural-artistice de pe în
tregul teritoriu strămoșesc, ca și
lupta unită a întregului nostru
popor pentru libertate și indepen
dență națională.
O amplă sesiune de comunicări
Științifice cu tema ..1 Decembrie
1918 — si implicațiile sale in dez
voltarea națiunii și a statului ro
mân" s-a desfășurat in sala Casei
de cultură a sindicatelor din Piatra
Neamț.

..Făurirea statului național unitar
român — moment crucial in lupta
poporului nostru pentru libertate si
progres" — s-a intitulat simpozio
nul desfășurat la Universitatea din
Craiova. în cele 40 de comunicări
susținute de cadre didactice uni
versitare, cercetători si 6tudenti au
fost reliefate cele mai semnificati
ve momente din lupta poporului
nostru pentru unitate națională,
precum si mărețele realizări in edi
ficarea societății socialiste multila
teral dezvoltate.
„Unire — unitate — progres" este
titlul expoziției de carte deschisă
la biblioteca județeană din Sucea
va. Marele act istoric de la 1 De
cembrie 1918 este bogat ilustrat de
lucrări din literatura social-politică,
beletristică, documente, albume de
artă etc. (Sava Bejinariu).

La Casa artelor din Sibiu a fost
vernisată o amplă expoziție docu
mentară cu tema : „65 de ani de la
făurirea statului național unitar
român", organizată de secția de is
torie a Complexului muzea; Sibiu
in colaborare cu filiala Arhivelor
Statului. (Nicolae Brujan).
La Muzeul județean Vaslui s-a
desfășurat
simpozionul intitulat
„Făurirea statului național unitar
român — împlinirea voinței de
veacuri a poporului nostru". (Petru

Necula).

„Biblioteca — tradiție și contem
poraneitate". Sub acest generic se
desfășoară, la Timișoara, un simpo
zion dedicat aniversării a 65
de
ani de la făurirea statului național,
unitar român. La lucrările simpo
zionului participă cercetători, cadre
didactice universitare, bibliotecari.,
bibliofili.
alti
specialiști
din
București și din numeroase loca

lități din țară. în programul sim
pozionului sint înscrise comunicări
și referate consacrate Marii Uniri
de la 1 Decembrie 1918, Unirea
oglindită în cărți, publicații și alte
documente ale vremii, in scrieri
contemporane, contribuția bibliote
cilor la cunoașterea istoriei patriei,
la educarea și formarea omului
nou al societății socialiste. Tot in
cadrul acestei manifestări oma
giale, biblioteca județeană Timiș
și alte biblioteci din Timișoara au
deschis expoziții de carte socialpolitică, reunind valoroase
lu
crări dedicate operei tovarășului
Nicolae Ceaușescu, scrieri oglin
dind Marea Unire de Ia 1 De
cembrie 1918, act istoric înfăptuit
din voința unanimă a poporului
român.

La Muzeul de Istorie națională și
arheologie din Constanța au în
ceput, luni, lucrările sesiunii știin
țifice cu tema „Civilizație, etnogeneză și unitate națională in cadrul
evoluției istorice a României" —
prestigioasă reuniune științifică la
care participă reputați istorici, ca
dre didactice universitare și cerce
tători din marile centre culturale
ale țării. în cursul celor trei zile de
dezbateri — ce se vor desfășura pe
secțiuni de lucru — vor fi prezen
tate 150 de comunicări și referate
științifice, marcind cele mai recente
contribuții ale istoricilor in studie
rea procesului formării și evoluției
poporului român, constituirea sta
tului său național unitar.

în municipiul Bacău a fost
vernisată, la noul sediu al filialei
Arhivelor Statului din localitate,
expoziția fotodocumentară „Unita
te.
continuitate.
independentă",
ilustrînd prin intermediul fotoco
piilor unor documente, albume
cărți, facsimile lupta seculară pen
tru unitate si independentă națio
nală dusă de poporul român în
zbuciumata sa istorie. Un loc cen
tral îl ocupă aprecierile riguros ști
ințifice din opera secretarului ge
neral al
partidului.
tovarășul
Nicolae Ceaușescu. privind marile
momente ale realizării unității na
ționale a românilor.
Dedicate aniversării a 65 de ani
de la făurirea statului național
unitar român, numeroasele acțiuni
omagiale ce se desfășoară in uni
tăți industriale și agricole, insti
tuții, unități școlare, case de cul
tură, cluburi muncitorești și așe
zăminte culturale din județul Ga
lați reliefează prin bogatul lor con
ținut patriotic și revoluționar
lupta seculară a poporului român
pentru unitate națională, pentru
libertate, independență și suvera
nitate. Totodată, duminică, la cine
matografele- din municipiile Galați
și Tecuci au început „Zilele filmu
lui istoric românesc", iar în nume
roase localități
gălâțene, printre
care Berești, Țepu, Brăhășești,
Șendreni, Corod, Vlădești. au avut
loc spectacole omagiale dedicate
mărețului act istoric de la 1 De
cembrie 1918.
(Agerpres)

Eposul unei aspirații seculare
în discursul solemn, grav
si patetic al primei „Cărți"

din Românii supt MihaiVoievod Viteazul, Nicolae

Bălcescu pronunță cuvintul
ales pentru a numi domi
nanta operei sale : povesti
rea evenimentelor. Intr-adevăr. Istoria devine nara
țiune. un discurs prezidat
de faptele unor ani cu va
loare simbolică pentru de
venirea conștiințelor: „Des
chid sfinta carte unde se
află înscrisă gloria Româ
niei, ca să pun înaintea ochilor fiilor ei cîteva pagine din viața eroică a pă
rinților lor". O istorie epi
că se scrie în cadențele
unui poem despre un erou
și despre tragica lui măre
ție. Timpul este al domniei
lui Mihai Viteazul, iar spa
țiul fixează ca termen esențial Transilvania, cu
peisajul său unic, cu sem
nele indelebile ale pămîntulul transilvan. Cine n-a
reținut fraza lui Bălcescu,
începutul ei solemn „Pe
culmea cea mai înaltă a
munților Carpați se în
tinde o tară mindră și
binecuvintată..." ?
„Țara"
Ardealului, teritoriu spi
ritual pentru numeroase
generații, loc al unei cul
turi remarcabile, parte in
tegrantă a întregii țări, e
— cum subliniase G. Călinescu — centrul genera
tor al unei literaturi fără
de care ne-ar fi greu să
realizăm totalitatea și uni
tatea. interferențele de
finitorii pentru cultura ro
mânească. „Țara" elogiată
de Bălcescu a aspirat prin
conștiințe înaintate și în
drăznețe. prin voința unui
popor la unitate, iar organicitatea procesului isto
ric, rememorat acum de
întreaga noastră națiune
socialistă, se exprimă în
cele mai diverse manifes
tări ale cugetului.
Vechi semne tutelare se
regăsesc în „istoriile" de o
remarcabilă culoare si in
genuitate ale lui Ion Neculce. in lucida înțelegere a
mecanismelor istoriei cer
cetate de Dimitrie Cantemir. In glosele lui Dlnicu
Golescu. personalitate ori
ginală ce-și consemna itinerarul
transilvan
la
început de veac al XIXIea. „Povestirea", s-o nu
mim din nou astfel, a
lui Nicolae Bălcescu rea
lizează o primă ordonare
a motivelor intr-vn enos
memorabil, pus sub sem
nul emblematic al celui
ce intra în A’be Iulia
Intr-o zi de intii no
iembrie „cu ma-e pompă",
cum scrie autorul aces
tui hronic de autentică
respirație epică. Iar mult
mai tirziu, intr o a’tă
„Carte", ce se va chema

lon VLAD
lor, un poet originar din
această parte de țară, aflindu-și odihna in Lancrămul nu o dată evocat.
Lucian Blaga, va scrie
despre o altă zi rămasă în
conștiința zecilor de mii de
țărani, de dascăli, de căr
turari veniți la Alba Iulia
la un 1 decembrie 1918 :
„Era o dimineață rece de
iarnă..." : așa începe frag
mentul
aducerilor-aminte
consacrat zilei destinate să
ratifice un demers înre
gistrat în file de cărți, in
vieți, in sacrificii și in tul
burătoare încleștări. Cro
nicarii au compus treptat
istoria trecerilor, năzuințe
lor și a voinței inebranlabile a românilor din Tran
silvania. Țara, ca unitate
spirituală și națională, era

compune indirect un ciclu
epic legat prin viata unor
personaje, destine legate de
istoria țării, după cum in
diverse prilejuri, într-o re
torică unică, Delavrancea
chema la răscolirea și la
verificarea
sentimentelor
poporului său. Nu e vor
ba, desigur, numai de o
profesiune de credință. E
vorba de substanța unei li
teraturi. nu demonstrative,
ci autentice prin patetismul
și adevărul ei lăuntric. Așa
avem să înțelegem omni
prezența și magistratura
semnelor istoriei evocate
in opera lui Mihail Sădoveanu. un capitol funda
mental al eposului despre
care vorbim. Creanga de
aur si Frații Jderi. Viața
lui Ștefan cel Mare, pagi-

Unilalea națională oglindită în opere
fundamentale ale literaturii române

de mult un principiu su
prem, determinant pentru
destinul unei comunități.
Vechi
cărți
scrise
cu
m.na tremurată și cu sem
ne înflorate de dragostea
pentru cuvintul scris circu
laseră in secolele XVI și
XVII intre cele trei pro
vincii ; oamenii de cultură
Înregistraseră prin medita
ție și adesea prin inaltă
cultură sensul unor seisme,
sociale si naționale, premonițiile fiind temeiuri ale
unei realități incontestabile.
Cărturari precum George
Barit. Mihail Kogălniceanu
sau scriitorii, in fruntea că
rora se situează Mihai Eminescu. rostiseră elocvent ar
gumentele aceleiași aspi
rații. Dealtminteri. istoria
prezidează constant si se
metamorfozează in literatu
ră gratie „Daciei literare",
iar ecourile sint fecunde
pentru ținutul Transilva
niei. Mihai Eminescu va imagina in Geniu pustiu
spațiul despre care vorbim:
Duiliu Zamfirescu își va
construi ciclul romanesc
prin elemente semnifica
tive pentru manifestarea
unui ideal cu rădăcini du
rabile. îndreptări si Anna,
două din romanele seriei
epice a Comâneștenilor, de
pun mărturie.
Indiferent de unde pro
vin, scriitorii se întilnesc,
prin verb și prin proiectul
na-ativ, in cadrul unui mo
tiv fundamental. levorator,
rechemind in memorie alte
și alte depoziții. Cind Oc
tavian Goga va. evoca
Hronicul și cintecul virste- precursori cunoscuți. el

nile închinate
primului
război mondial. încleștare
chemată prin sacrificiile
tării să realizeze un pas
spre unitate națională, sint
de amintit.
Cind după primul război
mondial Vasile Pârvan va
închina țării și eroilor ei un
poem de o gravitate și ten
siune greu de egalat, el re
amintea parcă toate eveni
mentele unui zbuciumat
trecut al unui neam. Ima
ginea țării e răscolitoare, iar
invocarea sacrificiilor are
semnificația unui avertis
ment. „Ți-ai văzut feciorii
luptind și murind fără spe
ranță. Ți-ai văzut moșia
năvălită din toate părțile,
satele și averile tale arzînd. copiii tăi fugind în
groziți pe drumurile spre
răsărit și spre miază
noapte. mormintele răsă
rind nenumărate ca florile
de toamnă, pe marginile
căilor pribegiei." (...) „Ci in
noaptea adîncă a suferin
țelor tale, vitejii tăi au
clădit zid pină la cer, cu
piepturile lor tinere pe gra
nițele bătrînei Moldove. Și
dușmanul n-a putut trece
mai departe". Literatura
română a examinat mai
aooi condiția ființei zgudui
te de umbrele îndoliate ale
singeroasei încleștări. Proza
în special a reluat motivul
într-o comooziție narativă
de proporții. De la mărturia
tragică a eroului lui Liviu
Rebreanu
din
Pădurea
spinzuraților la personale
le cronicii Iui Ce’ar Petrescu. destine hotărite să
răspundă unei chemări su

perioare. și apoi la silueta
cutremurată de neliniști a
lui Ștefan Gheorghidiu din
romanul lui Camil Petrescu.
Ultima noapte de dragoste,
întiia noapte de război,
sintem .in succesiunea unor
fragmente dintr-un mai
vast epos al cărui motiv
continuă să fie și acela al
realizării idealului legiti
mat de mărturiile secolelor.
Și au fost, cum se știe
printre combatanți : Camil
Petrescu, Gib I. Mihăescu.
Perpessicius. Mihail Săulescu și multi alții. Desigur,
literatura există prin da
tele ei intrinseci, și n,u ca
ilustrare exterioară a unei
teme sau a unei perioade
determinabile strict istoric.
Dar creația, și de aici re
cursul la ea. devine memo
ria cea mai elocventă a
conștiințelor, interpretul unor evenimente converti
te în istorie epică si in adevăr al mesajului transmis
prin cuvînt.
Depunînd mărturie, opera
literară a invitat prin ra
țiune șl luciditate la co
municarea dintre slujitorii
condeiului, români și ma
ghiari. din provincia unită
cu țara. Cit de semnifica
tive mi se par azi demersu
rile admirabile ale unor
scriitori români, maghiari
și germani care au găsit în
literatură si in meditația acesteia despre om căile în
țelegerii si ale solidarității
de breaslă.
Ne-am imaginat prin Lu
cian Blaga acea zi de
iarnă a primei file din ca
lendarul lui decembrie 1918.
Scriitorul nu izbutise să pă
trundă în sa'a unde se ce
lebra un act absolut me
morabil. în schimb, notea
ză poetul, imaginea lumii adunate. zvonul glasurilor,
cuvintele rostite
repre
zentau un imens spectacol,
„în ziua aceea — scrie Lu
cian Blaga in ipostaza de
memorialist — am cunoscut
ce înseamnă entuziasmul
național, sincer, spontan,
irezistibil, organic, masiv".
Eposul s a scris și are să
se scrie prin generațiile de
scriitori ce se succed sub
semnul protector al Istoriei
contemporane.
socialiste.
Paginile memorabile consa
crate acestei aspirații secu
lare, precum și unității
noastre înfăptuite — reali
tate fundamentală a națiu
nii socialiste românești —
îmbogățesc literatura de azi.
consolidîndu-i dimensiunea
patriotică si valoarea edu
cativă.
Omagiindu-i
pe
precursorii noștri, care au
celebrat ideea nu o dată
convertită în file dra
matice de istorie, recompunem sensurile unor de
mersuri soiritua'e atît de
insena-ab'l legate de timp,
de semnificația unității na
ționale.

- o puternică forță în soluționarea
sarcinilor economico-sociale
Avînd permanent in atenție pre
țioasele indicații date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, potrivit cărora
munca cu activul de partid consti
tuie una din problemele esențiale
ale conducerii științifice, ale parti
cipării comuniștilor la conducerea
tuturor sectoarelor de activitate, co
mitetul nostru județean, biroul și
secretariatul său acordă o importan
ță deosebită activității cu activul
său și, in același timp, îndrumă și
celelalte organe de partid subordo
nate să procedeze in mod similar.
Intrucit, cum bine se știe, activul
de partid reprezintă o forță uriașă,
cu un potențial inestimabil de gîndire și acțiune, ne preocupăm per
manent ca toți cei aproape 20 000 de
comuniști, care alcătuiesc activele
comitetelor
județean,
municipale,
orășenești și comunale de partid, să
se manifeste ca luptători neobosit!,
in sectoarele Jor de muncă, pentru
înfăptuirea politicii partidului. în
plenarele comitetului județean, în
ședințe ale biroului acestuia exa
minăm periodic modul în care folo
sesc organele de partid activul, sti
lul și metodele de lucru întrebuin
țate pentru antrenarea acestuia în
munca de partid, dacă există grija
cuvenită pentru continua împrospă
tare și pregătire a celor ce fac parte
din activ, pentiu cuprinderea lor în
activitatea de organizare și perfec
ționare a muncii destinate înfăptui
rii sarcinilor politice și social-econo
mice, exercitării controlului asupra
modului in care se Îndeplinesc hotărîrile de partid, legile țării.
In practica muncii noastre am
statuat, cu bune rezultate, organi
zarea muncii activului de partid în
colective constituite pe domenii im
portante ale activității de industrie,
agricultură, transporturi, investiții,
export, aprovizionarea
populației,
propagandă și altele, nrin care se
asigură nu numai participarea sus
ținută a activului la
soluționarea
multitudinii de probleme cu care ne
confruntăm, ci și creșterea calității
muncii desfășurate, valorificarea in
mod plenar a experienței și compe
tenței activului. Colective mai largi
sau mai restrinse alcătuite din ac
tivul de partid analizează după ne
cesități, împreună cu comitetele de
partid, organizațiile de bază și con
siliile oamenilor muncii diverse pro
bleme care condiționează realizarea
sarcinilor de plan, fac propuneri
pentru îndreptarea unor stări de
lucruri negative, ajută concret o pe
rioadă de timp la înlăturarea greu
tăților și dificultăților constatate.
Modul in care s-a acționat pentru
mai buna gospodărire și / utilizarea
rațională a energiei electrice și com
bustibililor. reducerea consumurilor
de materii prime și materiale, valo
rificarea materialelor refolosibile,
recondiționarea pieselor de schimb
s-a constituit, după părerea noas
tră, într-o experiență pozitivă, pe
care ne propunem s-o extindem șl
mai mult în munca noastră cu acti
vul de partid. Constatînd. bunăoară,
la începutul anului, existența unor
greutăți în asigurarea energiei elec
trice și a combustibililor, necesari
economiei județului, datorate și ri
sipei care se mai făcea simțită in
această privință, comitetul județean
a inițiat, cu sprijinul activului de
partid, un control intensiv în toate
unitățile mari din județ, a cărui fi
nalitate s-a soldat cu măsuri con
crete vizînd încadrarea în normele
și normativele de consum stabilite.

Evident, studiul și analiza posibili
tăților de reducere continuă a con
sumurilor in acest domeniu nu s-au
încheiat odată cu controlul amintit,
ci au devenit obiective cu caracter
permanent pentru activul de partid.
Nu există sarcină importantă pusă
de conducerea partidului in fața co
mitetului județean in rezolvarea că
reia să nu apelăm ia forțele activu
lui de partid. Nu este ușor, desigur,
să lucrezi cu un număr atît de mare
de oameni, să găsești modalitățile
cele mai potrivite pentru a-i mobi
liza intr-o acțiune sau alta. Dar

viața arată că ori de cite ori apelăm
la potențialul de gindire și acțiune
al activului de partid obținem rezul
tate care răsplătesc aceste eforturi.

Activul de partid din industria ju
dețului a fost antrenat, de pildă, in
tr-o largă acțiune privind găsirea

unor modalități de recondiționare a
pieselor de schimb și a unor subansamble. Primele rezultate au de

monstrat că avem mari posibilități
in acest domeniu. Pentru a stimula
interesul activului de partid, al co-
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muniștilor, al tuturor oamenilor
muncii în acțiunea de recondiționare a pieselor de schimb — acțiune de
o deosebită importanță pentru eco
nomia județului nostru — am cerut
comitetelor de partid ca preocupări
le in acest domeniu să fie susținute
și prin organizarea de expoziții do
cumentare. Inițierea acestor expo
ziții, finalizate cu aceea organizată la
nivel de județ, a vizat un dublu
scop : economic și politic. Economic,
pentru că piesele și subansamblele
recondiționate au o pondere mare in
necesitățile economiei județului. Po
litic, pentru că expozițiile au con
stituit tot atîtea prilejuri de largi
dezbateri cu specialiști, muncitori și
tehnicieni de inaltă calificare, cadre
de conducere asupra posibilităților și
modalităților de extindere și genera
lizare a experienței pozitive dobîndite în acest domeniu. Rezultatele
acestor acțiuni se regăsesc in asimi
larea în producție a unor piese de
schimb noi in valoare de peste 76
milioane lei, in realizarea, prin recondiționarea de piese și subansamble a unor economii de peste 210
milioane lei și. evident, în reducerea
substanțială a importurilor de ase
menea piese etc.
.Comitetul județean a situat In cen
trul preocupărilor sale antrenarea

activului de partid din agricultură la
îndeplinirea sarcinilor noii revoluții
agrare, a indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae

Ceaușescu, date cu prilejul vizitelor
de lucru efectuate în județ, la con
sfătuirile de lucru de la C.C. al
P.C.R., la plenarele Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospodăririi
Apelor. Periodic, cu activul de partid
din acest sector important al econo
miei județului se analizează și se

. dezbat problemele complexe ale dez
voltării și modernizării agriculturii,

Stabijindu-se măsuri menite să asi!ȘureJ snprirea -producției agricole, .
vegetale și animale.
Zootehnia, ca ramură principală,
predominantă In producția agricolă
a județului — care trebuie să repre
zinte pină la sfîrșitul cincinalului
actual 60 la sută din producția

globală — a constituit un subiect de
temeinică și aprofundată analiză cu
activul județean de partid atit la în
cheierea anului trecut, cit și în acest
an. Măsurile stabilite, menite să
asigure în toate unitățile condiții op
time de furajare și adăpostire a ani
malelor, întărirea disciplinei în
muncă, conjugate cu analiza lunară,
prin rotație, intr-una din unitățile
componente ale consiliului unic
agroindustrial, în prezenta membru
lui biroului comitetului județean
care răspunde de activitatea unități
lor din consiliul unic respectiv, au
condus la obținerea. în acest sector,
a unor rezultate superioare anului
trecut. Efectivele au sporit cu 4 600
bovine, 6 200 porcine și 21 500 ovine,
iar producția de lapte realizată pe
primele opt luni este mai mare față
de aceeași perioadă a anului trecut
cu 338 litri pe vacă furajată în în
treprinderile agricole de stat și cu
202 litri pe vacă furajată în coope
rativele agricole de producție, ceea
ce a permis livrarea la fondul de
stat cu 105 mii hectolitri lapte mai
mult în comparație cu perioada co
respunzătoare din 1982.
Invățînd din experiența de pină
acum a muncii cu activul de partid
din agricultură, apreciind că rezul
tatele obținute în dezvoltarea și mo
dernizarea agriculturii județului nu
sint pe măsura posibilităților și con
dițiilor de care dispunem, in ședința
sa din august a. c. activul de partid
din acest important sector a adoptat
un program concret de măsuri, etapizat, care, în spiritul programului
național, al sarcinilor ce decurg din
cuvîntarea secretarului general al
partidului la Consfătuirea de lucru
de la Mangalia, vizează, in primul
rind, folosirea deplină și mai rațio
nală a pămîntului. creșterea poten
țialului productiv al tuturor terenu
rilor agricole, executarea pină în
anul 1985 a unor lucrări de comba
tere a eroziunii solului și de desecări
pe 50 000 ha. creșterea suprafeței
amenajate pentru irigat Ia peste
13 000 ha, sporirea substanțială a
producțiilor vegetale și animale etc.
Cu toate rezultatele obținute, sin
tem pe deplin conștient! că stilul
și metodele folosite de comitetul
județean in activitatea sa in acest
domeniu pot și trebuie să fie per
manent imbunătățite. Vom conferi
tuturor acțiunilor întreprinse cu ac
tivul de partid un caracter mai
dinamic, revoluționar. îmbinind mai
bine răspunderea colectivă a fiecărui
organ de partid cu răspunderea per
sonală a tuturor cadrelor, a fiecărui
activist In îndeplinirea neabătută a
sarcinilor și atribuțiilor ce le revin.
Acordînd întreaga atenție mai bunei
cuprinderi a tuturor sectoarelor de
activitate, vom antrena in mai mare
măsură activul la rezolvarea sarci
nilor din domeniile prioritare ale ac
tivității economice și sociale. Informînd cu regularitate activul asupra
hotăririlor și măsurilor adoptate, ne
vom ocupa permanent de ridicarea
nivelului politic și ideologic, de per
fecționarea pregătirii profesionale a
comuniștilor care fac parte din acti
vul de partid și in mod deosebit de
educarea lor revoluționară, pentru ca
această importantă forță, pe care ne
bazăm în întreaga noastră muncă,
activul de partid, să devină In tota
litate purtătoarea unui spirit de
muncă nou, eficient, revoluționar.

Simlon COTOI
secretar al Comitetului Județean
Mureș al P.C.R.

Unități turistice in județul Neamț

TELEORMAN
Feslivalul-concurs
interjudețean de poezie
„Zaharia Stancu"
în comuna Salcia, județul Teleor
man. s-au desfășurat manifestă
rile finale prilejuite de prima
ediție a Festivalului-concurs interjudețean de poezie „Zaharia
Stancu". înscris în cadrul ge
neros al Festivalului național „Cîntarea României", concursul a fost orga
nizat de Comitetul județean de educa
ție politică și cultură socialistă Te
leorman. în colaborare cu Uniunea
scriitorilor. Avind drept scop desco
perirea și stimularea de noi și au
tentice talente din rindul creatorilor
amatori, festivalul s-a constituit tot
odată într-un omagiu adus marelui
poet și prozator Zaharia Stancu. In
programul manifestărilor ce au avut
loc la căminul cultural din localita
tea unde s-a născut scriitorul, au fost
cuprinse intre altele :
inaugurarea
unei expoziții memoriale.
sesiune
de comunicări cu tema : „Lirica lui
Zaharia Stancu și implicațiile ei so
ciale". Ampla acțiune s-a bucurat de
prezența unor cunoscuți critici, poeți
și prozatori. (Stan Ștefan, corespon
dentul „Scînteii").

Pe frumoasele meleaguri ale ju
dețului Neamț, numeroase unități
oferă condiții optime de găzduire.
Chiar la poalele Cetății Neamțu
lui. la Tg. Neamț, se află hanul
„Casa Arcașului", care dispune de
camere elegante cu încălzire cen
trală, de un restaurant și un bar de
zi. De un binemeritat renume se
bucură si hanul „Agapia", loc plăcut
pentru odihnă și reconfortare. „Ha
nul Ancuței" este, de asemenea, o
atrăgătoare unitate turistică situată

pe drumul național Bacău — Su
ceava. la marginea localității Tupilați.
Apreciate unități sint si popasul
turistic „Poiana Teiului", situat pe
malul lacului Bicaz. pe drumul na
țional Tg. Neamț — Poiana Teiului
— Borsec. și popasul turistic „Bra
niște", amplasat pe aceeași rută, la
marginea
localității
Vinători —
Neamț.

In imagine : hanul „Casa Arca

șului".

Brigadierii de la Porțile luminii
(Urmare din pag. I)

puține și precise... Au sim
țit că mi-e teamă că n-o
să pot face față........ Gata,
te-ai invîrtit destul —
mi-a zis șeful de brigadă.
Ia treci la stator, că avem
nevoie de un lăcătuș pri
ceput !“ Cum s-ar spune,
m-a aruncat direct in apă.
ca să învăț să inot. Dar
„în apă", adică la punctul
de lucru, erau concentrați
cei mai buni meseriași.
Au un fel de a te învăța
care nu te jignește, nu te
pune in inferioritate. Mie
mi-au zis atunci că-s pri
ceput. numai așa. ca să-mi
dea . curaj? Nu eram pri
ceput deloc. Acum da. pot
să mă laud, lăsind modes
tia la o parte...
— Să înțeleg că șantie
rul de la Porțile de Fier II
a fost pentru tine o
școală ?
— Da. o scoală adevăra
tă. O școală a muncii, in
care am deprins toate tai
nele meseriei, care mi-a
cultivat dragostea de mun
că. ambiția de a face față
unde est^ mai greu... Dar
cite nu am invătat aici I
Felul meu de-a fi. de-a
gîndi. va purta pentru
toată viața amprenta Por
ților de Fier II.
Tinărul acesta venit toc
mai din Armășenii Harghi
tei să se ia de piept cu
Dunărea nu este, un caz
singular pe marele șantier.

Asemenea lui. sute și sute
de tineri din toate jude
țele tării au găsit aici, in
Ostrovu Mare, toate posi
bilitățile de afirmare de
care personalitatea fiecă
ruia avea nevoie. Au găsit
meșteri buni, care i-au
învățat despre meseria lor
lucruri pe care in liniștea
unei uzine automatizate
poate nu le-ar fi bănuit.
I-au
invătat să iubească
șantierul; cu asprimile lui.
cu farmecul lui. I-au in
vătat să pășească apăsat,
cu îndrăzneală si să-și
spună părerea răspicat ori
de cite ori este cazul.
I-am
cunoscut pe cîțiva
meșteri chiar aici in cen
trală : maistrul principal
Nicolae Nicolae.
maiștrii
Aurel Mîndrescu si Petre
Marinescu, tustrei coordo
natori ai lucrărilor din
acest sector, ei inșisi ti
neri. ei inșiși gata să în
vețe și de la cei mai ti
neri ca ei. Ne povestește
Aurel Mîndrescu :
— Cu băieții ăștia, veniți din toate colturile tă
rii. fiecare cu obișnuințele
lui. cu concepțiile lui. am
construit tot ce se vede.
Și mai avem de construit,
nu glumă. La început e mai
greu... Important e să ti-i
apropii ; eu. prima dată,
asta le cer. să fie cuminți,
disciplinați și. mai ales,
cinstiți. Și în relațiile cu
oamenii, dar și față de
munca lor. Să .nu facă

treabă de mîntuială. să nu
„adune" absente nemotiva
te. Iar timpul liber să nu-1
irosească. Să citească, să
facă excursii, să cunoască
locuri noi. oameni noi. La
lucru sint mereu cu ochii
pe- ei'. mai ales în primele
zile cind își formează de
prinderile.
— La început, intervine
maistrul principal Nicolae
Nicolae. mi-a fost teamă
că vom avea probleme cu
tinerii care abia aici iau
contact cu munca pe șan
tier. Noi avem de respec
tat anumite termene, exe
cutăm lucrări de mare fi
nețe. de mare tehnicitate,
unele cu un anume grad
de periculozitate. La mon
taj se lucrează cu precizie
de ordinul micronilor. La
prima turbină a fost destul
de greu. Pină s-au de
prins. Pe urmă meseria
nu mai avea taine pentru
brigadieri. Tinerii știu să
se integreze fantastic de
repede.
— Părerea mea. ne spu
ne Traian Nițu. comandan
tul Șantierului național al
tineretului Porțile de Fier
II. este că nici nu-i vorba
de integrare. Acesta este
locul tînărului. locul unde
se călesc caractere, locul
unde se nasc marile pa
siuni. marile performante :
șantierul. E o școală de
muncă și de educație în
care tinărul învață că ro
mantismul revoluționar în

seamnă să nu dai înapoi
la greu, să nu aștepți ni
mic de-a gata. Aici tînărul învață că patriotismul
se probează prin fapte,
prin acțiune responsabilă,
nu prin vorbe mari, fără
acoperire.
...Brigadieri în albastru,
răspîndițî prin măruntaiele
centralei, pun totul la
punct in vederea marelui
miracol care va transfor
ma forța apei in energie,
în lumină : sau.
cătărați
la înălțimi amețitoare, lucrînd prinși în centuri și
fredonînd
dezinvolt
un
șlagăr la modă... Acești ti
neri au executat pină
acum un volum de lucrări
în valoare de peste 500 mi
lioane lei. Planul pe perioa
da care a trecut din acest
an a fost depășit cu peste
25 milioane lei.
Au lucrat aici, pină în
prezent, peste 4 000 de bri
gadieri din aproape toate
județele tării... Fără voie,
rememorez aceste versuri :
„Noi supunem apele-n tă
rie / Soarele pe umeri îl
purtăm. / Ctitorim aici o
galaxie / Si lumini din su
flete îi dăm". Este refre
nul imnului brigadierilor
de Ia Porțile de Fier II.
De la Porțile Luminii. Imn
izvorit din faptele lor de
muncă, din elanul virstei
lor aflate sub semnul ro
mantismului revoluționar.

Faptul]
DIVERS

I
I
I Soluție
ingenioasă
Din cind In cind, turnurile
I înalte
de răcire ale electrocentralelor trebuie curățate și vop
site. Operația se făcea pină
I acum
cu ajutorul unei schele la
fel de înalte cit turnul, cu multă
vopsea și in mult timp.
insă că pentru curățitul
I și Iatăvopsitul
turnului înalt de 55
metri al centralei electrice de
din Constanța, spe
I termoficare
cialiștii de la Institutul de
învățămînt superior Constanța
au proiectat și executat un fel
nacelă zburătoare, acționată
I deelectric.
Ea permite escaladarea
turnului in numai citeva secun
de,
poate
transporta pină la 10
I tone de materiale,
iar vopsitul
se face cu un pistol automat,
o mare productivi
I realizindu-se
tate și eficiență față de sistemul
clasic. Motiv pentru care benefi
au notat activitatea cadre
cu nota maximă.
I lorciariididactice
bine
I LeDupăsta
cum sugerează însăși
denumirea așezării lor, pămintul
din Deleni este
I cooperatorilor
format din dealuri. Le intilnești
— cum zice poetul — „pe dru
mul de costișe, ce duce la
Dar asta i-a indirjit
I șiVaslui".
mai mult pe oamenii de aici
să muncească pămintul in așa
fel, incit să-i smulgă roade cit
I mai
mai mari. Fapt care a devenit și
lăudabil, în condițiile aces
tui an de secetă prelungită,
au obținut o producție re
I cind
cord pentru zona lor colinară
de 7 000 kg porumb la hectar,
pe toată suprafața de 800
I dehectare.
Bineînțeles, neirigată.
„Trăim și muncim pe dealuri —
spunea un cooperator — și
să fim mereu la înălțime".
I nevrem
Și sint. Și le stă bine!
I Primii pași
nouă
I pe„Cei strada
patru Sandu" de la Șan
tierul nr. 1 din Alba Iulia —
Dumitru, Sandu Marin,
I Sandu
din nou Sandu Dumitru și Sandu
Constantin — sint veri. îm
preună alcătuiesc, o echipă de
I asfaltatori.
tn 16,.dni de cind lu
crează în cadrul șantierului, au
panglici de asfalt pe
noile bulevarde „Transilvania"
I așezat
și „Victoria", pe noile străzi
„Cloșca", „Aleea brazilor" și
Au făcut și un calcul :
I altele.
„In acest timp, ne-am -iscălit
*
pe 40 hectare de străzi și tro
tuare". Cea mai mare satisfacție
aceea de a păși primit pe
I este
strada nouă.
E dreptul și mindria lor!
I Intervenție
I salvatoare
Venită in vizită la Iași, Mar
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I

cela I. din Rădăuți se plimba
împreună cu cei doi copii ai săi.
La un moment dat, un copil a
scăpat mărul din mină. Mărul
s-a rostogolit spre mijlocul dru
mului. Copilul s-a dus după el.
Dar, in aceeași clipă, de măr si
de copil se apropia in viteză o
mașină. Cu o prezență de spirit
extraordinară, o trecătoare s-a
aruncat spre copil și l-a impins,
cu un ultim efort, din fața ma
șinii, salvindu-l. tn schimb, fe
meia s-a ales cu leziuni. Prin
tre lumea adunată la fața locu
lui, mama copilului, revenindu-și, a căutat-o pe salvatoarea
acestuia să-i mulțumească, s-o
ajute, la rindu-i, să-și îngri
jească rănile. Femeia, pierdută
prin mulțimea curioșilor, pleca
se la treburile ei. Tot
~ ' atit de
simplu și firesc ca și gestul de
omenie pe care-l făcuse — salvind o viață, cu riscul propriei
vieți.

Secunda
de neatenție
Să nu măninci la volan. Să
nu-ți intorci capul, in timpul
conducerii, spre ceilalți pasageri.
Să eviți fumatul sau să ai grijă
cum iți aprinzi țigara, cum o
ții, cum o stingi. Să fii mereu
cu ambele miini pe volan...
Sint citeva din regulile ele
mentare ale pilotării mașinii in
siguranță.
Reguli pe care le știa și pose
sorul autoturismului 4-TM-1112
din Coșteiu, județul Timiș. Nu
mai că el, in timp ce avea vola
nul in mină și-l manevra, a în
cercat să regleze tonalitatea casetofonului montat pe mașină,
tn clipa in care s-a aplecat spre
butoanele casetofonului, a de
viat și volanul, astfel că mașina
și-a schimbat direcția și a lovit
in plin un om care circula re
gulamentar pe marginea drumu
lui și care n-a mai putut fi
salvat.

Multi ani,
cu sănătate
Cind o vezi dereticind prin
casă ori hrănind păsările și ani
malele din ogradă, nici n-ai cre
de că Maria Avram (sau „Nana
Maria", cum ii zice toată lumea
din satul Corund, județul Satu
Mare) a pășit in anul 101 al vie
ții. E încă vioaie și in putere. A
dovedit-o și in această toamnă,
cind a mers, ca de obicei, la
cimp și la cules de vie. N-are
nevoie de ochelari ca să pună
ața in ac și să coasă. Ne spune
că toată viața a muncit și mun
cește cu drag și cu plăcere, că
n-a căutat sfadă cu nimeni nici
odată. Nana Maria are și o do
rință pe care ne grăbim s-o con
semnăm : vrea să-și vadă și pe
cel mai mic strănepot, care are
acum 10 ani, ajuns la casa lui.
Ii dorim ani mulți, cu sănătate, și s-o vedem jucind și la
nuntă.
Rubrică realizată de

Petre POPA
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ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII LIBAN

împreună cu toate popoarele, pentru oprirea
amplasării noilor rachete nucleare si dezvoltării celor
existente, pentru llnisiea si pacea întregii planete!

Excelenței Sale Domnului AMIN GEMAYEL
Președintele Republicii Liban

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

Mi poate exista viitor in afara păcii
întreaga noastră civilizație, tot
ce a clădit omul orin puterea min
tii și forța brațelor sale, truda de
milenii incorporată în atîtea ..mi
nuni ale lumii" se află astăzi in ex
tremă primejdie. înflăcărată che
mare a secretarului general al Parti
dului Comunist Român, rostită sub
cupola Marii Adunări Naționale,
care se cohstituie într-o veritabilă
pagină de istorie, probează o înaltă
responsabilitate fată de soarta pro
priului popor și a tuturor popoarelor
lumii, încrederea în triumful rațiu
nii și în capacitatea forțelor iubitoa
re de pace de a stăvili cursul înar
mărilor nucleare, care pun sub sem
nul întrebării însăși existenta plane
tei noastre. Argumentarea lucidă din
cuvîntarea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu. aoelul direct si plin de
umanism adresat conducătorilor de

state de a înlocui prin negocieri în
țelepte manifestările de forță, re
flectă voința fermă de pace a po
porului român. Dînd expresie aces
tei voințe. Marea Adunare Națio
nală a adresat la rindul său un
emoționant apel către parlamentele
și parlamentarii din statele europe
ne. S.U.A. și Canada. în acest mo
ment de maximă tensiune și de im
portantă crucială in viata interna
țională. Apelul reflectă activita
tea neobosită de lider al păcii, des
fășurată de președintele tării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. atestînd
că politica internă si externă a sta
tului nostru beneficiază de adeziu
nea totală a națiunii.
Oamenii noștri de știintă si cul
tură. alături de toti oamenii de
știintă din lume, isi dau seama de
implicațiile amplasării unor noi ra

chete nucleare în Europa, de peri
colele imense ale folosirii gîndirii
umane și cuceririlor tehnicii mo
derne în scopuri de distrugere. Lo
cul savanților și cercetătorilor este
de aceea lingă cei care cer în ca
drul amplelor manifestări ce au loc
în întreaga Europă : să fie oprită
cursa înarmărilor, să se renunțe la
amplasarea unor noi rachete nu
cleare și să fie lichidate cele exis
tente, să se urmeze calea destin
derii și cooperării între toate na
țiunile. Nu există viitor în afara
acestui mare deziderat, condensat
într-un singur cuvînt ce se găsește
pe buzele tuturor oamenilor con
știent! din epoca noastră : pacea
*

Academician
Cristoior I. S1M1ONESCU

Cei ce acceptă instalarea rachetelor

iși asumă o gravă răspundere
Am simțit o adîncă mulțumire
citind cuvîntarea de mare însem
nătate rostită de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la sesiunea Marii Adu
nări Naționale. Cu realismul și
clarviziunea care-i sînt proprii,
iubitul conducător al partidului și
statului nostru și-a ridicat glasul
spre a înfiera cu tărie cursa înar
mărilor nucleare, care a adus lumea
în cea mai grea situație din istoria
sa. Nu pot tiecît să susțin din toată
inima această poziție umanistă, pă
trunsă de înaltă răspundere pentru
viitorul poporului nostru, pentrif
soarta întregii omeniri.
Pe drept cuvînt, președintele țării
arăta că instalarea noilor rachete
nucleare în Europa reprezintă un
pas deosebit de grav, de natură să
sporească primejdia unui război
atomic, cu urmări catastrofale pen
tru viața și civilizația de pe pla
neta noastră. De aceea, nimic nu
este mai important și urgent decit

oprirea amplasării noilor rachete,
retragerea și distrugerea celor exis
tente.
De bună seamă că istoria va în
scrie la locul cuvenit chemarea
adresată de președintele țării noas
tre conducătorilor țărilor europene
în care urmează să se instaleze
noile rachete — de a nu admite
ca teritoriul statelor lor să devină
baze de rachete nucleare cu rază
medie de acțiune. Nu încape în
doială că cei ce acceptă instalarea
de rachete iși asumă o grea răs
pundere în fața propriului popor,
in fata întregii omeniri.
Și noi. cei care muncim în bazi
nul carbonifer al Văii Jiului, spre
a scoate la lumină cărbunele atit
de necesar dezvoltării economicosociale a patriei noastre, sintem
îngrijorați profund de încordarea la
care s-a ajuns în prezent in lume.
Noi, românii, am muncit din greu,

am făcut multe sacrificii pentru a
ne făuri, sub conducerea partidului,
o țară liberă, independentă, stăpînă
pe destinele ei. Avem în fata noas
tră o minunată perspectivă, atit de
limpede prefigurată de documentele
partidului nostru. Pentru a ne în
deplini dorințele de mai bine, pen
tru a da viată mărețelor planuri
avem nevoie de pace și liniște, lată
de ce și noi, minerii din Valea Jiu
lui, ne ridicăm cu hotărîre împo
triva politicii de înarmare și război,
ne pronunțăm împotriva instalării
unor noi rachete nucleare cu rază
medie de acțiune în Europa și a
dezvoltării celor existente, pentru
încetarea cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare.

Griqore MÎNDRUȚ

miner, șef de brigadă,
la întreprinderea minieră LoneaValea Jiului

Să ne înzecim eforturile pentru inlăturarea
primejdiei nucleare!
Acum, cînd scriu aceste rinduri,1-’
mă aflu încă sub puternica emoție
pe care am trăit-o în sala Marii
Adunări Naționale, cînd, împreună
cu ceilalți deputați ai celor peste
22 de milioane de cetățeni ai țării,
am
exprimat
deolina noastră
aprobare față de înflăcăratele che
mări ale
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, reafirmîndu-ne in mod
solemn, în Apelul adresat parla
mentelor din statele europene,
S.U.A. și Canada, hotărirea de a
acționa neabătut, cu toată fermita
tea, pentru a opri amplasarea noi
lor rachete cu rază medie de ac
țiune, pentru retragerea și distru
gerea celor existente, pentru înfăp
tuirea dezarmării.
Europa a devenit un continent în
care s-a concentrat cea mai mare
parte a mijloacelor de distrugere
in masă, în primul rind a celor nu
cleare. In această situație, este clar
pentru oricine că sporirea în con
tinuare
a armament"lui nuclear
face să crească primejdia unei noi
conflagrații mondiale, cu riscuri

catastrofale pentru întreaga omeni
re. Iată de ce, pe bună dreptate,
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta
că trebuie spus deschis popoarelor
adevărul că noile rachete nu ser
vesc și nu pot servi pacea. Dimpo
trivă, ele vor mări considerabil pe
ricolul războiului nuclear, al ca
tastrofei nucleare ! Existența plane
tei, a vieții pe pămînt este legată
de asigurarea păcii pe acest conti
nent plin de atîtea arme nucleare.
Apare firească întrebarea : De ce
atîta grabă din partea unor state
pentru amplasarea noilor rachete,
pentru dezvoltarea și perfecționa
rea armamentelor nucleare ? Așa
cum sublinia tovarășul Nicolae
Ceaușescu, ar trebui să se depună
tot atita interes și să se acționeze
cu aceeași
grabă pentru oprirea
cursei înarmărilor și pentru ajun
gerea la un acord care să ducă la
eliminarea pericolului nuclear.
Noi, lucrătorii ogoarelor, credem
că cea mai bună destinație a sume
lor destinate scopurilor militare ar
fi „înarmarea" agriculturii cu siste

Inq. Doina MARINESCU
Greceonca,

Pentru triumful rațiunii
Este firesc ca un popor cu un
acut sentiment al istoriei ca al nos
tru, care a avut o istorie atît de
zbuciumată, plină de dramatice în
cercări, să iubească prietenia și
buna înțelegere între oameni. Noi
nu ani purtat războaie de cotropire.
Noi — cum ar spune cel nemurit
de popor, Mihai Eminescu — ne-am
apărat „sărăcia și nevoile și nea
mul", pornind de la sensul aserțiu
nii în virtutea căreia nici un popor
nu poate fi liber dacă asuprește pe
alții. Strămoșii noștri, viteazele
neamuri trace
au creat sublimul
mit al lui Orfeu. un mit al păcii,
un mit al artei adevărate, în care
adevărul și frumosul se înfrățesc
precum stelele în Calea robilor...
Așa cum spunea un mare gînditor
al antichității, străbunii noștri pu
neau mare preț pe starea sufleteas
că a omului, care vibrează în con
sonantă cu ideea păcii și a priete
niei între popoare.
O Întreagă Istorie a confirmat
statornicia acestei atitudini, vocația
muncii
pașnice nroorii ponorului
nostru. Ne-am legat întotdeauna
viitorul de liniște. înfrățire și nace.
năzuind mereu sore o lume a dem
nității si a egalei îndreptățiri Intru
viață și muncă a tuturor popoare
lor. Această vocație o reliefează, o
dată în plus, vibrantele chemări a’e
cuvîntării secretarului general al
partidului, emoționantul Apel al
Marii Adunări Naționale.
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întregul popor român, toți fiii tă
rii, fără deosebire de naționalitate,
iși exprimă deplina adeziune față
de această cuvîntare. văzînd In ea
o chintesență a politicii partidului
și statului nostru, un prețios argu
ment al voinței de pace care și-a
pus pecetea pe dăinuirea noastră.
Suflete în sufletul neamului lor.
scriitorii si artiștii, muzicienii — în
rîndurile cărora mă prenumăr și
eu — înțeleg prea bine că nu poate
exista creație, atît materială, cît și
spirituală, fără un climat de încre
dere in triumful rațiunii, al bunei
înțelegeri între popoare.
Marile manifestări pentru pace și
dezarmare care s-au desfășurat in
întreaga țară, cuvîntările magistra
le ale președintelui tării noastre.
Apelul Marii Adunări Naționale
sînt elocvente expresii ale politicii
de pace si colaborare a României
socialiste, tară profund atașată
idealurilor de progres și liniște ale
umanității. Este un exemplu de po
litică axată structural pe înțelege
rea adevărurilor timpului nostru, a
năzuințelor fundamentale ale tutu
ror popoarelor. Creația artistică,
muzica urmăresc să-i facă pe oa
meni mai buni, pînă la identificare
cu lumea binelui, a adevărului și a
frumosului liber. Muzica și pacea
ar fi, intr-un anume sens, un
pleonasm! Cînd spunem muzică nu
putem să nu ne gîndim la înfrăți
rea dintre oameni, și cînd spunem

armonie pe pămînt, parcă se con
turează tainic o euforie orfică, soră
cu o apă cristalină de munte, înmi
resmată. dătătoare de viață.
Azi, cind situația internațională
este deosebit de încordată, nouă,
muzicienilor, ne revine sarcina de a
înălța imnuri bunei înțelegeri în
tre popoare, de a lăsa „reveriile
deșarte că-i primejdie de moarte...",
ca să-l cităm pe Nicolae Labiș.
Morții din gropile comune sînt o
mărturie a cumplitelor acte necu
getate din istoria popoarelor : să nu
mai avem conflicte armate și să
triumfe rațiunea, înțelepciunea...
Orice artist autentic vibrează la
Apelul Păcii, la apelul secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Nici un artist
nu poate sta izolat în tumul de fil
deș. ci trebuie să devină un artist
angajat', un profund artist cetățean,
care prin muzica sa să imblînzească
urile, așa cum a făcut-o Orfeu
Tracul sau Amphion, în timp ce
clădea străvechea Tebă in sunetul
lirei. Printr-o muzică înălțătoare,
accesibilă, melodioasă, originală, cu
vocația inovației fecunde si puternic
ancorată în sufletul românesc, să
mărim suprafața armoniei din lume
pentru ca pretutindeni oamenii să
poată trăi în pace și frăție. în liniș
te, pentru a se putea bucura de
roadele nobilelor lor fapte.

Dorn POPOV1C1

compozitor

în lumea-ntreagă pacea să domnească
Să se adeverească-al nostru gînd,
Dorința noastră să se-adeverească
Și pacea-n lumea-ntreagă să domnească
Cu mii de lampadare luminind I

Să nu plecați urechea niciodată
La șoapte fără noimă și cîrteli
Căci unii-și fac nedemne socoteli
Și-ar vrea să nimicească lumea toată.

Lumina-i orbitoare să distrugă
Obscurile dorinți de dominare.
Veniți prieteni toți, cu mic cu mare,
Și ascultați-mi nobila mea rugă :

Să se adeverească-al nostru gînd,
Dorința noastră să se-adeverească
Și pacea-n lumea-ntreagă să domnească
Cu mii de lampadare luminind!

I
*
*

Virgil Teodorescu

■i.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Astăzi. Ziua națională a Libanu
lui, se împlinesc 40 de ani de cînd
mica țară de pe țărmurile de est
ale Mediteranei (suprafața — 10 400
kmp ; populația — circa 3 milioa
ne locuitori) și-a proclamat inde
pendența, punind capăt unei lungi
perioade de dominație străină și
inaugurînd o nouă pagină in isto
ria frămintată a poporului său. Așa
cum se știe, deceniile ce au urmat
proclamării independenței au fost
marcate de remarcabile realizări
pe linia dezvoltării economico-sociale. care au transformat Libanul
într-unul dintre cele mai înflori
toare state ale Orientului Mijlociu.
Această perioadă de progres și
prosperitate a fost întreruptă însă,
nu o dată, de momente de încor
dare internă, de presiuni și invazii
străine, mersul
înainte al țării
fiind, mai ales în ultimii ani, grav
afectat. Astfel, luptele civile, izbuc
nite în primăvara anului 1975 s-au
soldat cu mari pierderi materiale
și numeroase victime omenești, iar
invazia israeliană din vara lui 1982
a avut ca rezultat distrugerea aproape totală a Beirutului de vest
și devastarea unui șir de localități.
Astăzi, țara continuă să străbată
o perioadă de gravă încordare ca
urmare a prezenței forțelor mili
tare străine pe teritoriul național
și a reizbucnirii ciocnirilor milita
re interne, actelor de ingerință și
presiunilor externe — toate soldate
cu grele pierderi de vieți omenești,
distrugeri materiale, mari suferințe
pentru poporul libanez.
Opinia publică din tara noastră,
care a manifestat întotdeauna sim

Cronica

patie șl solidaritate cu lupta pen
tru libertate, independență și inte
gritate teritorială a poporului liba
nez, a urmărit și urmărește cu
profundă îngrijorare evenimentele
din această țară. România consi
deră că, în prezent, mai mult ca
oricînd, trebuie intensificate efor
turile pentru încetarea imediată a
focului, a tuturor
confruntărilor
armate, pentru soluții pe calea tra
tativelor, prin mijloace
pașnice,
care să ducă la retragerea trupelor
israeliene de pe teritoriul libanez,
realizarea unei înțelegeri între toa
te forțele social-politice din Liban
și asigurarea indeoendenței. suve
ranității și integrității teritoriale a
Libanului. Fără îndoială, înfăptui
rea acestor obiective
este strîns
legată de realizarea
unei regle
mentări globale, juste și durabile
a conflictului din Orientul Mijlo
ciu, ceea ce presupune retragerea
trupelor israeliene din teritoriile
arabe ocupate, recunoașterea drep
turilor legitime ale poporului pa
lestinian — inclusiv dreptul de a-și
crea un stat propriu, respectarea
independenței tuturor statelor din
zonă.
Reafirmîndu-și solidaritatea
cu
cauza ponorului libanez, cu năzu
ința sa fierbinte de a obține o
reglementare grabnică a situației
actuale, poporul român iși exprimă,
totodată, convingerea că relațiile
tradiționale româno-libaneze se vor
dezvolta în continuare, in intere
sul ambelor țări și popoare, al cau
zei păcii și înțelegerii internațio
nale.

zilei

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Liban — a 40-a aniversare a
proclamării independenței de stat —
luni după-amiază a avut loc. in Ca
pitală. o manifestare culturală orga
nizată de Institutul român pentru
relațiile culturale cu străinătatea, în
cadrul căreia au fost prezentate im
presii de călătorie din această țară.
Au participat membri ai conduce-

rii I.R.R.C.S. șl Ligii române de
prietenie cu popoarele din Asia și
Africa, reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe, tineri libanezi
care studiază în țara noastră, un nu
meros public.
Au fost prezenți Maurice Bassous.
ambasadorul Republicii Liban la
București, membri ai ambasadei.
XAgerpres)

0 nouă promoție de medici și farmaciști repartizata
în producție

me de irigații, cu puternice „ar
senale" de tractoare, de mașini
agricole. Acum, cînd nu este încă
prea tîrziu, trebuie să ne înzecim
eforturile pentru ca noi și copiii
noștri să nu mai trăim sub amenin
țarea unei catastrofe nucleare.
Pentru a ne continua opera du
rabilă la care ne-am angajat —
edificarea socialismului și comunis
mului in România — avem nevoie
de liniște și pace. Roadele pămintului nu pot fi sporite ătît timp cit
deasupra lumii planează amenința
rea războiului nuclear. Iată de ce
am votat din toată inima Apelul pe
care Marea Adunare Națională l-a
adresat parlamentelor și parlamen
tarilor din statele europene, Statele
Unite ale Americii și Canadei, cu
convingerea fermă că înțelepciunea
va învinge și că se va ajunge la
măsuri adevărate de apărare a
păcii.

președintele C.A.P.
județul Buzău

BEIRUT
La a 40-a aniversare a dobîndirii independentei de stat a Republicii Liban,
vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări.
Folosesc acest prilej pentru a reafirma sprijinul României pentru efor
turile consacrate consolidării acordului de încetare a focului, pentru re
tragerea totală a trupelor israeliene de pe teritoriul Libanului, pentru o
largă reconciliere națională între toate forțele libaneze, pentru asigurarea
independenței, suveranității, integrității și unității teritoriale a țării, pentru
instaurarea deplină a păcii și liniștii poporului libanez.
Sînt încredințat că relațiile de strinsă colaborare dintre țările noastre
se vor dezvolta în continuare, atît pe plan bilateral, cît și în viața interna
țională, spre binele popoarelor român și libanez prietene, al cauzei păcii
și securității în întreaga lume.

y

La 28 noiembrie începe repartiza
rea celor peste 2 000 absolvenți ai inetitutelor de invătămint superior me
dical — promoția 1983. Potrivit re
glementărilor în vigoare, repartiza
rea tinerilor medici și farmaciști se
efectuează în baza rezultatelor obți
nute la învățătură si în raport cu ce
rințele asigurării sănătății populației,
cu dezvoltarea rețelei sanitare si per
fecționarea asistentei medicale. In
scopul desăvîrșirii pregătirii profe
sionale complexe a absolvenților și al
asigurării calității asistenței medica
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PROGRAMUL 1
11,00 Telex
11,05 România pitorească
11,25 Roman foileton (color). „întoar
cerea lui Vodă Lăpușneanu
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4. (Par
tea I)
12.15 Civica
12.35 Desene animate : Povestiri din
pădurea verde 1
13,00 închiderea programului
16,00 Laureați ai Festivalului național
„Cîntarea României
.
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de obiceiuri folclorice din Păiușeni
16,10 Clubul tineretului
16.35 Amfiteatru studențesc
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20,00 Telejurnal (parțial color)

vremea
Timpul probabil pentru perioada 22
noiembrie, ora 20 — 25 noiembrie, ora
20. în țară : Vremea va fi schimbătoa
re, cerul va fi temporar noros. Vor că
dea precipitații locale sub formă de
ninsoare, lapoviță și ploaie, îndeosebi
în primele zile. Vîntul va sufla slab
pînă la moderat cu intensificări tem
porare la munte cu viteze de 80 pînă la
100 kilometri pe oră, izolat. în rest, de

le la nivelul exigentelor actuale, ab
solvenții institutelor de specialitate
vor lucra nemijlocit — timp de trei
ani — în spitale și alte unitâti simi
lare din municipii și orașe. în care
există condițiile necesare unei pre
gătiri superioare. După terminarea
celor trei ani de stagiatură. medicii
și farmaciștii sint obligati să-și des
fășoare activitatea în unităti sanita
re din comune, orașe si municipii, po
trivit nevoilor asistentei medicale si
in limitele normativelor aprobate
prin lege.
(Agerpres)
20.20 Energia, o problemă a noastră, a
tuturor • Producția și consumul
de energie electrică și termică in
Capitală
20,35 Videotecă internațională (color)
21,05 Munca, izvor al bunăstării
21.20 Teatru TV : „Răspîntia cea mare
*
de Victor Ion Popa. Premieră TV.
Adaptare TV de Ioana Prodan si
Constantin Dinischiotu. în distri
buție : Teofil Vîlcu, Ileana Predescu, Valentin Uritescu, Ica
Matache, Radu Panamarenco, Papii
Panduru, Gelu Nițu, Ion Lupu, So
rin Gheorghiu, Adrian Petrache.
Aurelian Napu, Eugen Racoți, Vio
leta Berbiuc, Romeo Dumitrescu,
Cristian Molfeta. Partea I
22,15 Farmecul operetei
22,30 Telejurnal (parțial color)
20,00
20.20
20,35
21,25
22,30

PROGRAMUL X
Telejurnal
Buletinul rutier al Capitalei
Salonul TV al artelor plastice
Zilele muzicale sătmărene
Telejurnal

40 pînă la 60 kilometri pe oră. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre
minus 12 și minus 2 grade, iar cele
maxime între minus 2 și plus 8 grade.
Se va produce ceață, cu depuneri de
chiciură, izolat polei. în București :
Vremea va fi schimbătoare cu cerul
temporar noros în prima parte a inter
valului. Vor cădea precipitații mai ales
sub formă de ninsoare, vîntul va sufla
slab pînă la moderat.
Temperaturile
minime vor fi cuprinse între minus 6
și minus ? grade, iar maximele vor fi
cuprinse între 1 și 5 grade. (Otilia Diaconu, meteorolog de serviciu).

LOTO 2
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA SPECIALA
DIN 20 NOIEMBRIE 1983
a V-a : 73 48 24 52 ; FAZA A III-a.
FAZA I. EXTRAGEREA I : 31 39
EXTRAGEREA a Vl-a : 8 51 58 61 9
15 33 ; EXTRAGEREA a II-a : 27 56
46 53 ; EXTRAGEREA a III-a : 37 9
32 : EXTRAGEREA a Vil-a : 69 67
8 43 ; FAZA a II-a. EXTRAGEREA
17 68 55 12.
Fond total de cîștiguri : 1 168 358 lei.
a IV-a : 5 57 41 65 ; EXTRAGEREA

c inema
• Fructe de pădure: SCALA (11 01 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. FA
VORIT (45 31 70) - 9; 11,15;
13,36;
15,45; 18; 20,15, GRIVIȚA (17 08 58) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Stejar ! Extremă urgență : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Serbările galante :
EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Pe malul sting al Dunării albastre:
LIRA (317171) — 15,30; 17,30; 19,30,
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Balul de slmbătă seara : FEREN
TARI (80 49 85) - 15,30; 17,30; 19,30.
• Lovind o pasăre de pradă : MELO
DIA (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.
•
Căruța
cu
mere :
MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20.
• Baloane de curcubeu : MUNCA
(21 50 97) — 15; 17,15; 19.30.
• Neamul Șoimăreștilor — 9; 12;
16,30, Aibinuța — 17; 19 :
ARTA
(21 31 86).
• Rubedeniile : STUDIO (59 53 15) —
10; 12; 14; 16; 18; 20.

• Camionul de cursă lungă : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13;30;
15,45; 18; 20.
• Atentatul de la Sarajevo : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Urgent...
Secret...
FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Artista, dolarii
șl
ardelenii :
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9;
11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Program de desene animate — 9;
11; 13; 17,15, S-a intimplat lingă Ros
tov — 15; 19,15 : DOINA (16 35 38).
• Cîntecul e viața mea : BUZEȘTI
(50 43 58) - 15,30; 17,30; 19,30.
• Piesă neterminată pentru pianina
mecanică: UNION (13 49 04) — 9,30;
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Spectacol la comandă : VIITORUL
(11 48 03) - 19,30.
• Iubire fără soare : VIITORUL —
15; 17,30; DACIA (50 35 94) — 9; 11,15;
13,30: 15.45: 18: 20.15.
• Limita dorințelor :
PROGRESUL
(23 94 10) - 16; 18 ; 20.
• Zile din trecut : TIMPURI
NOI
(15 6110) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Atenție la gafe! : PATRIA (11 86 25)
— 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,15;
18,15;
20.15, VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15;
13,30: 15,45;
18;
20,
CULTURAL
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Drumul spre victorie : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,30,
COSMOS (27 54 95) — 9; 11,30;
14;

J

S

Manifestări peste hotare consacrate
aniversării a 65 de ani de la făurirea
statului național unitar român
LONDRA 21 (Agerpres). — In
cadrul manifestărilor desfășurate
in Marea Britanie pentru aniversa
rea a 65 de ani de la făurirea sta
tului national unitar român, la se
diul Bibliotecii centrale din Coven
try, oraș infrătit cu municipiul Ga
lati, a avut loc vernisajul unei ex
poziții documentare de fotografii,
de carte si artă populară ro
mânească.
Un loc central ocupă, in cadrul
expoziției,
operele
tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
Primarul din Coventry a eviden
țiat, in cuvintul său. aprecierile
deosebite de care se bucură politica
externă a statului nostru, contribu
ția președintelui Nicolae Ceaușescu
la făurirea unei lumi mai drepte
și mai bune, de pace și colaborare
intre toate popoarele. La rindul său,
primarul municipiului Galați a re
levat semnificația deosebită a fău
ririi statului național unitar român
in istoria poporului nostru, precum
și realizările deosebite inreg strate
in dezvoltarea economico-socială a
patriei, sub conducerea Partidului
Comunist Român, in frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu.
Au fost prezenți membri ai Consi
liului orașului Coventry, reprezen
tanți ai ambasadei și un numeros
public.
*

■*

OTTAWA 21 (Agerpres). — In ca-'

drul acțiunilor prilejuite de a 65-a
aniversare a zilei de 1 Decembrie
1918. la Biblioteca publică NepeanOttawa a avut loc vernisajul unei
expoziții de carte istorică româ
nească. Sint prezentate lucrări
din opera președintelui Nicolae
Ceaușescu, precum și lucrări din
istoria României, referitoare, in
principal, la desăvirșirea statului
național unitar român.
Cărțile expuse sint destinate si
intre in fondul de carte al biblio
tecii.
★

CIUDAD DE MEXICO 21 (Ager

pres). — In cadrul acțiunilor consa
crate zilei de 1 Decembrie, in ora
șul mexican Texmelupan. la Cen
trul de pregătire a cadrelor medii
pentru sectorul industrial a avut
loc o acțiune culturală consacrată
acestui eveniment.
Directorul centrului, Jaime Relnoso Hernandez, a vorbit despre în
semnătatea istorică a actului de la
1 Decembrie 1918 și desnre real’zările economiei României socialiste
din ultimii 18 ani. de cind la con
ducerea tării se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Au fost prezentate filme docu
mentare despre tara noastră și s-a
organizat o masă rotundă ne mar
ginea importantei actului istoric de
făurire a statului național unitar
român.

Încheierea întilnirii prietenești
dintre reprezentanți ai tineretului din România
și ai tineretului din Bulgaria
La Vama, s-a încheiat Intilnirea
prietenească dintre reprezentanți ai
tineretului din Republica Socialistă
România și ai tineretului din Repu
blica Populară Bulgaria.
Ampla manifestare, organizată în
perioada 14—20 noiembrie 1933. în ju
dețul Constanța din România și în
județul Varna din Bulgaria, a marcat
un moment important în dezvoltarea
raporturilor de prietenie și colabo
rare dintre tineretul româ.a și tine
retul bulgar, dintre Uniunea Tinere
tului Comunist din România și Uni
unea Tineretului Comunist Dimitrovist din Bulgaria. Pe parcursul întîlnirii. desfășurată într-o atmosferă de
lucru, de caldă prietenie, s-a realizat
un util și rodnic schimb de opinii și
experiență privind activitatea U.T.C.
Si U.T.C.D. consacrată educării comu
niste. prin muncă si pentru muncă a
tinerei generații din cele două țări.
Participanțli au vizitat obiective
economice și social-culturale și s-au
întîlnit cu tineri, cu cadre ale
U.T.C.D. din Vama. A avut loc o pri
mire la Comitetul județean Vama al
P. C. Bulgar.
Cu orilejul festivității de încheiere
a întîlnirii a luat cuvîntul tovarășul
Pantelimon Găvănescu, prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii
Tineretului Comunist, care s-a refe
rit pe larg Ia preocupările actua'e și
de perspectivă ale tineretului român,
ale U.T.C. în lumina sarcinilor ce-i
revin din documentele Congresului al
XII-lea și Conferinței Naționale ale
P.C.R., a orientărilor si indicațiilor
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist
Român, președintele Reonblicii So
cialiste România, vizînd introdu
cerea unei noi calități în toate do

meniile vieții economico-sociale. În
făptuirea exemplară a obiectivelor
actualului cincinal și edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate in România.
S-a subliniat că raporturile de
prietenie și co.aborare dintre tinere
tul român și tineretul bulgar,
dintre U.T.C. și U.T.C.D. se dez
voltă continuu, în spiritul tra
diționalelor relații statornicite , între
partidele, țările și popoarele noastre,
al rodnicelor convorbiri dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al
Partidului
Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Todor
Jivkov, secretar general al C.C. al
P. C. Bulgar, președintele Consiliului
de Stat al R. P. Bulgaria.
La rindul său, tovarășa Stanka Șopova, prim-secretar al Comitetului
Central al Uniunii Tineretului Co
munist Dimitrovist, referindu-se la
sarcinile actuale ale tineretului din
țara vecină și prietenă, care acțio
nează în vederea înfăptuirii hotăririlor celui de-al XII-lea Congres al
P. C. Bulgar, a relevat că intilnirea
prietenească se constituie într-o
elocventă mărturie a dorinței tinere
tului român și bulgar de a colabora,
de a aprofunda cunoașterea recipro
că, de a întări prietenia în spiritul
(raporturilor fructuoase care se dez
voltă între P.C.R. și P.C.B., Intre
România și Bulgaria, al importante
lor înțelegeri convenite cu prilejtțj
fructuoaselor , convorbiri dintre ta- 1
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor„.
Jivkov.
'
Formații ale tineretului român si
ale tineretului bulgar au prezentat,
în fața a numeroși tineri din Vama,
un frumos program artistic.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
RUGBI: Un nou succes al echipei României
în campionatul european
Echipa de rugbi a României s-a
impus duminica trecută în fața for
mației U.R.S.S.. cu scorul de 19—3
(19—3).
Punctele partidei au fost înscrise
de V. Ion (o lovitură de pedeapsă
și un eseu), Podărescu (un dropgol
și trei lovituri de pedeapsă) și, res
pectiv, Gonianîi (o lovitură de pe
deapsă).
Formația română : A. Dinu (V. Ion,
min. 61) — Aldea, Lungu, Marghescu, Vărzaru — Podărescu,
V. Ion
(Paraschiv, min. 61) — Rădulescu,

Șt. Constantin, Măcăneață — L. Con
stantin. Dumitru — Pașcu, Munteanu. Bucan.
Deși reprezentativa României a evoluat cu cinci jucători noi. față de
intilnirea cu Țara Galilor, dintre care
doi debutanti. ea a prestat un joc
tehnic, bine gindit, impunîndu-sa
fără prea mari dificultăți în fața
echipei U.R.S.S.
Felicitări și urări de succes In
următorul meci din campionatul eu
ropean. cind va întîlni echipa Fran
ței. la Toulouse — 4 decembrie I

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
BOX
In sferturile de finală ale Campio
natelor mondiale de box pentru ju
niori de la Santo Domingo (Repu
blica Dominicană), in limitele catego
riei supergrea.
pugilistul
român
Dorin Răcaru l-a învins prin abandon
in repriza a II-a pe L. Kamenov
(Bulgaria), calificindu-se pentru se
mifinale.

La Brăila. In a doua întîlnire din
tre boxerii români și cei din R. D.
Germană, reprezentanții noștri au
ciștigat șapte partide, iar oaspeții
cinci
meciuri.
Amintim că in prima gală Româ
nia — R.D. Germană, desfășurată la
Galați. „6corul“ a fost 6—6.
HANDBAL
1
In ..Cupa campionilor eurotieni" la
handbal feminin, echipa Știința Ba
cău a pierdut la Bratislava, in fata
echipei Start, cu 22—28. In primul
meci, la Bacău, rezultatul fusese
26—21 pentru Știința. Handbalistele
din Bacău au fost eliminate deci la
limită cu scorul general de 48—49.
HALTERE
La Salonic, s-au desfășurat lntre-

16,45; 19, COTROCENI (49 48 48) — 10;
13; 16; 19.
• Marfă furată : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Adio, dar rămîn cu tine : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17.30; 19,30.
• Omul păianjen se întoarce : PA
CEA (60 30 85) — 15,30: 17,30; 19.30.
• Hercule cucerește Atlantida : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30;
17,45; 20.
• Despărțire temporară : POPULAR
(35 15 17) — 9; 12; 16; 19.
• Aventură în Arabia — 13; 15; Pa
sărea de foc spațială — 17; 19 : FLACARA (20 33 40).
•
Lanțul
amintirilor : MODERN
(23 71 01) — 9; 12; 16; 19.

teatre
• Teatrul
Național
(14 71 71, sala
mică) : Comedie de modă veche —
19,30.
•
Filarmonica
„George Enescu
*
4
(15 68 75. sala Studio) : Seară Brahms
— 18; (Ateneul Român) : Recital de
chitară :
Victor Monge („Serranito“) — Spania — 19.
• Opera Română (13 18 57) : —■ Car
men — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Vo
ievodul țiganilor — 19.

cerile Balcaniadei de haltere, dintre
sportivii români cea mai bună com
portare avind-o Petre Becheru (categ.
90 kg), cîstigător a trei titluri; — la
totalul celor două stiluri, cu 347 kg.
..smuls" — 157,5 kg și ..aruncat" —
190 kg. De asemenea. Constantin Urdaș (categ. 82,5 kg) s-a situat pe pri
mul Ioc la stilul smuls, cu 162.5 kg.
Clasat ne locul 6ecund. la categ.
plus 110 kg. Ștefan Tașnadi (Româ
nia) a stabilit trei noi recorduri na
ționale — 385 kg la total. 175.5 kg la
„smuls" și 210,5 kg la „aruncat".
BASCHET
După turneul de la Oradea, pe pri
mul loc în clasamentul categoriei A
se află Steaua, cu 29 de puncte din
15 partide, urmată de Dinamo Bucu
rești — 28 puncte din 15 partide. în
meciuri directe, victoriile sint împăr
țite : Steaua — Dinamo 1—1.
VOLEI
In etanâ a V-a din campionatul fe
minin de volei s-a produs cel mai
uimitor rezultat din ultimii ani :
multipla campioană Dinamo Bucu
rești a fost învinsă pe teren propriu
de Maratex Baia Mare, echipă clasa
tă pe penultimul loc ! Scor : Maratex — Dinamo 3—2 1

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Luna dezmoșteniților — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Anchetă asu
pra unui tînăr care nu a făcut nimic
— 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, flu
turi — 19.
O Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ne
cunoscuta și funcționarul — 19,30.
® Teatrul „Nottara
*
4 (59 31 03, sala
Magheru) : Pensiunea doamnei Olim
pia — 19,30; (sala Studio) : Acești în
geri triști — 19.
$ Teatrul Giulești (sala
Majestic,
14 72 34) : Amadeus — 19; (Sala Giu
lești, 18 04 85) : Jean, fiul lui Ion — 19.
• Teatrul satiric-mazical ,,C. Tănase
*
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Varietăți — 19.
• Teatrul „Ion Creangă
*
(50 26 55) :
Și cu Daniela zece — 10; Hoțul de
vulturi — 19.
• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77) ; Șo
ricelul și păpușa — 10; (sala Teatru
lui „Ion Vasilescu44) : Dana și... Leal
— 10.
O Circul București (11 01 20) : Poneve
marinarul și corabia veseliei — 19,30.
• Ansamblul „Doina
**
al
Armatei
(13 60 64) :
Veselia are cuvîntul —
19,30.
0 Conservatorul „Ciprian Porumbescu“ (14 26 10) : Concert simfonic. Di
rijor ; Aurel Niculescu —• J8.
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Schimb de mesaje intre președintele
Republicii Socialiste România
și președintele Republicii India

J Să fie oprită amplasarea noilor rachete I
nucleare în Europa, să se treacă )
la măsuri efective de dezarmare! ;
i

A
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*
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încheierea Congresului Partidului
Democrat din Guineea

<

„Este necesară înfăptuirea unei noi ordini
mondiale a informației și comunicării"

T
V

litic Radical din Olanda, președin
tele acestei formațiuni politice.
Ria Reckers. Olanda, a arătat, in
continuare. Ria' Beckers, ar fi
putut da un exemplu constructiv in
legătură cu problema dislocării
rachetelor în Europa, . dar, prin
atitudinea pasivă a guvernului de
la Haga, se apropie momentul cind
armele nucleare ar putea să-i
amenințe direct și pe olandezi. Li
derul Partidului Politic Radical a

de acțiune in Europa occidentală.,
In cadrul unei conferințe a tinere- j
tului,
desfășurată
in
orașul •
Utrecht, a fost adoptată o rezoluție
prin care se cere forului legislativ
suprem să determine guvernul să
nu aprobe planurile de desfășurare
in țară a noilor rachete nucleare,
să acționeze pentru eliminarea
totală a acestor arme de distrugere
in masă din Europa.

IRLANDA : ,jUn pericol ce nu mai poate fi ignorat"
1
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SOFIA
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SOFIA 21 (Agerpres). — I^i Sofia
s-au desfășurat lucrările ședinței a
16-a a Comitetului C.A.E.R. pentru
colaborare in domeniul aprovizionă
rii tehnico-materiale. Delegația ro
mână a fost condusă de tovarășul
Richard Winter. ministru secretar
de stat Ia Ministerul Aprovizionării
Tehnico-.Materiale
și
Controlului
Gospodăririi Fondurilor Fixe.
Atenția principală a comitetului a
fost, concentrată asupra problemelor
legate de elaborarea Programului de
colaborare a țărilor membre ale
C.A.E.R. în domeniul utilizării rațio
nale și economicoase . a resurselor
materiale pe perioada pînă in anul
2000, precum și a măsurilor pentru

DUBLIN 21 (Agerpres). — Acum,
trebuie să-l constituie lupta pentru 4
pace, pcu
lx u
j.iuuit/tnu,
cind interesele păcii Impun opripentru
libertate, uiuupenindepen- .
rea curiei înarmărilor, începerea
dență națională și democrație. Neu- \
instalării rachetelor nucleare arrtetralitatea nu a însemnat .și nu în
ricane cu rază medie de acțiune in
seamnă izolarea țării pe plan internațio’nal. Acum, cind nu mai
Marea Britanic produce îngrijora
re, deoarece este pusă in primejdie
poate fi ignorat, .pericolul „clețerio;
și securitatea Irlandei — a declarat
rării situației internaționale, Irlan
liderul Partidului- Laburist din Ir- - da se pronunță; cu fermitate în fa->
landa, viceprim-ministrul guvernuvohre’a păcii, pentru dezarmare,
lui de la Dublin. Dick Spring. Vicepentru reglementarea pașnică a
premierul Irlandez a evidențiat că
i
problemelor internaționale, a sub
unul dintre obiectivele principale
liniat Dick Spring.
ale politicii externe a tării
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VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI ROMAN,
TOVARĂȘUL CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

Schimbul de mesaje a fost prile
DELHI 21 (Agerpres). — Din par
juit de primirea de către președintele
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Republicii
India a scrisorilor de
președintele
Republicii
Socialiste
acreditare a ambasadorului țării
România, au fost transmise pre
noastre la Delhi, Nicolae Finanțu.
ședintelui Republicii India. Giani
Zațl Singh,’ un nțesaj ’ de prietenie,
R. F. GERMANIA : Dezbateri în Bundestag în problema
în cursul convorbirii ce a avut loc
urări de' Sănătate și fericire p’ersocu acest prilej, președintele Giani
rachetelor
'
nală, de pace, progres și prosperitate
Zail Singh a subliniat dorința Indiei
. . pentru poporul indian prieten. .
de a dezvolta pe mai departe rela
• Partidele de opoziție resping ideea dislocării noilor
țiile prietenești cu România, de -a în
. sincere mulțumiri pen
rachete • Puternică maniiestație de masd la Bonn
|V truExprimind
mesajul adresat,, președintele
tări cooperarea româno-indiană . pe
BQNN 21 (Agerpres). — In Bun
logist, în care se respinge ideea i
Indiei a rugat să se transmită to
multiple planuri, inclusiv pe plan, in
dislocării în R.F.G. a acestor ra- J
destag (Camera inferioară a parla
varășului Nicolae Ceaușescu,
pre
ternațional, unde eforturile Româ
mentului vest-german) au început
chete. Dezbaterile se vor încheia j
ședintele Republicii Socialiste Româ
niei, . ale
președintelui
Nicolae
luni dezbaterile in problema am
marți.
I
nia, cele mai bune urări de sănătate
Ceaușescu. dedicate păcii și stabilirii
plasării noilor rachete nucleare: Mișcarea vest-germană pentru ’
și fericire personală, de progres
unei noi ordini economice interna
pace — care a mobilizat milioane 4
americane cu rază medie de. acțiu
continuu și prosperitate pentru po
ne pe teritoriul R.F.GJ.,, conform
de oameni. în ultimele săptămîni. 7
porul român prieten.
ționale, sîht . cunoscute și apreciate.
planurilor N.A.T.O. După cum repentru a-și exprima opoziția față )
, levă agențiile D.P.A. și A.P.,
'
in
de planurile N.A.T.O. și hotărirea i
l prima zi a dezbaterilor,
Helmut
de a lupta pentru dezarmare, pen- ’
J Kohl. cancelarul federal al R.F.G.,
tru eliberarea Europei de armele ț
i a prezentat o declarație guvernanucleare — a organizat o puterni
nf ta 1 o z-vrș
+•& . c1
1 e4i n a
J/ m
mentală
care, $in cecxvn
esență,
susține
că manifestație pentru pace î ă
ț ideea amplasării celor 204 rachete
Bonn. Agențiile menționate subli
1 „Pershing II" și „Croise" pe teriniază că poliția a dispersat pe de
Ahmed Sekou Toure reales secretar general
’ toriul
vest-german,
Încă
din
monstranți, operînd peste 100 de
ț acest an.
arestări.
CONAKRY 21 (Agerpres). — La
Guineea. Comitetul Central a ales
< Luînd cuvîntțil, Hans Jochen
Conakry s-au încheiat lucrările celui
noul Birou Politic Național.
Apelul
conducerii
’ Vogel, lider al Partidului Social
de-al XII-lea Congres al Partidului
La lucrările congresului. Partidul
i Democrat, a prezentat poziția
P.C. German
Democrat din Guineea. In ultima zi
Comunist Român a fost reprezentat
acestei formațiuni politice — exa lucrărilor au fost alese organele
BONN 21 (Agerpres). __
La
de o delegație condusă de tovarășul
ț primată la recentul Congres exconducătoare ale partidului.
Diisseldorf a avut loc plenara con
i traordinar al P.S.D. — care se opuIlie Verdet, membru al Comitetului
Tovarășul Ahmed Sekou Toure a
ducerii - Partidului Comunist Ger
J ne amplasării acestor rachete, proPolitic Executiv, secretar al C.C. al
fost reales în funcția de secretar ge
man. Au fost examinate probleme i
1 nunțindu-se pentru o Europă lipP.C.R.
neral al Partidului Democrat din
legate de pregătirea celui de-al
ț sită de arme nucleare, pentru in7-lea Congres al partidului, care va
1 cetarea cursei înarmărilor. El a
avea loc in intervalul 6—8 ianuarie
Ț arătat, între altele, că. potrivit di1984, la Nurnberg. Participanții au
L feritelor sondaje de opinie, majoadoptat un apel către toți deputății
7 ritatea cetățenilor vest-germani se
Bundestagului de a da curs cereri
ț opun staționării rachetelor amerilor milioanelor de cetățeni vesti cane pe teritoriul vest-german.
germani care se pronunță împotri
’ Deputaților le-au fost înaintate
va desfășurării in R.F.G. a noilor
PARIS 21
(Agerpres). — ta
culația mondială a informației, urț spre examinare mai multe proiecte
rachete nucleare americane cu rază
UNESCO s-au încheiat dezbategența înfăptuirii noii ordini mondiale
ide rezoluție, intre care cele ale
medie de acțiune, pentru dezarma *
riie din cadrul comisiei a lV-a'a
a informației și comunicării, ca parte
’ partidelor social-democrat și ecore și pace.
Conferinței generale asupra progra
inseparabilă a procesului de edificare
mului intitulat „Comunicarea in ser
a noii ordini economice internațio
viciul
oamenilor",
consacrat
contribu

nale. în acest context, vorbitorul a
OLANDA : „Europa occidentală în fața unei probleme
ției organizației la dezvoltarea co
accentuat asupra priorității pe care
extrem de grave"
municării în epoca contemporană, la
UNESCO trebuie s-o acorde pro
făurirea noii, ordini mondiale în do
gramelor operaționale destinate întă
HAGA 21 (Agerpres). — Europa
relevat că majoritatea populației
meniul informării și comunicării.
ririi potențialului țărilor in curs de
occidentală este pusă In fața unei
țării se pronunță în favoarea de *
Prezentînd poziția României so
dezvoltare in domeniul mijloacelor
zarmării și păcii, t arătând că in
probleme extrem de grave — accep
cialiste, . a
tovarășului.. Nicolae
moderne
de informare și comunicare,
Olanda vor continua manifestațiile
tarea amplasării de rachete nu
Ceaușescu, asupra acestor probleme,
atît
pe plan tehnic, cit și in ce pri
cleare pe teritoriul unor state
de protest împotriva rachetelor ț
secretarul Comisiei naționale pen
vește formarea cadrelor naționale, A
vest-europene, fapt care ar putea
nucleare m Europa.
tru UNESCO, prof. Ion Drăgan,
fost evidențiat, .in - acest oadni, spri
duce la imposibilitatea țărilor
"
Organizațiile de tineret
ale
a subliniat necesitatea creșterii roiu
jinul pe câre România il acordă unor
respective de a-și mai hotărî sin
partidelor din coaliția guverna *
lui și acțiunii UNESCO în direcția
țări în’ curs de dezvoltare în for
gure destinele, de a mai acționa
mentală din Olanda condamnă
atenuării și lichidării decalajelor’ marea și specializarea cadrelor pro
pentru destindere — a declarat, in
planurile N.A.T.O de amplasare a
dintre țările dezvoltate și cele în
prii’pentru presă, radio și televi
cadrul congresului Partidului Po
rachetelor nucleare cu rază medie
curs de dezvoltare în ce privește cirziune, precum și in alte domenii.
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BEIJING 21 (Agerpres). — Corespondență de la Ioan Erhan : TovarăSul Constantin Dăscălescu. membru
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R.. prim-ministru
------------ al Gu—
vej-nului Republicii Socialiste Româ
nia. a sosit, luni după-amiază. la
Beijing, intr-o vizită oficială de
prietenie, la invitația tovarășului
Zhao- Ziyang. membru al Comitetu
lui Permanent al Biroului Politic al
C.C. al PIC. Chinez, premierul Con
siliului de Stat 'al RIP. Chinezei
Primul ministru român este însoțit
de tovarășii Alexandru Necula. mi
nistrul industriei de mașini-unelte. electrotehnică și electronică.
Constantin Oancea. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. Mihai
Moraru. adjunct al ministrului indus
triei
construcțiilor
de
mașini.

Gheorghe Sava. adjunct al ministru
lui industriei chimice. Ion Stoian,
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale. Gheorghe Lazăr. adjunct
al ministrului industrializării lemnu
lui și materialelor de construcții.
Gheorghe Fulea. adjunct al ministruiBi minelor. Drăguț Lucian, secreta
rul Consiliului de Miniștri.
I-a sosire, tovarășul Constantin
Dăscălescu a fost .salutat cu deosebi
tă căldură de tovarășul Zhao Ziyang,
de numeroase alte persoane oficiale
chineze.
Au fost de față Angelo Miculescu.
ambasadorul României la Beijing,
membri ăi ambasadei române.
Dună intonarea imnurilor de stat
ale României si R.P. Chineze, o gardă
militară a prezentat onorul. Erau

arborate drapelele de stat ale
două tari.
★

La puțin timp după sosire, tovară
șul Constantin Dăscălescu s-a intilnit
cu tovarășul Zhao Ziyang.
în. cadrul întrevederii, desfășurată
într-o atmosferă caldă, cei doi pre
mieri au evidențiat cu satisfacție
cursul, ascendent al relațiilor de prie
tenie si colaborare dintre cele două
tărj și popoare pe multiple planuri,
cărora le-au imprimat dinamism si
perspectivă 'intiînirile la nivel inalt
din ultimii ani de la București si
Beijing.
Cei doi premieri și-au exprimat
convingerea că actualele convorbiri
vor înscrie noi contribuții la consoli
darea si lărgirea raporturilor de prie
tenie si colaborare dintre România si
R.P. Chineză.

Primire la tovarășul Hu Yaobang
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, aflat în vizită ofi
cială de prietenie in R.P. Chineză, a
fost primit luni de către tovarășul
Hu Yaobang, secretar general al C.C.
al P.C. Chinez.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceausescu.
secretar
general
al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. primul ministru al guver
nului român a transmis tova
rășului -Hu Yaobang un salut 'cor
dial, împreună cu cele mai bune
urări de sănătate și fericire perso
nală. de noi succese in activitatea de
inaltă răspundere pe care o desfă
șoară în fruntea partidului, lar poporului chinez prieten urări de progreș și prosperitate.
Exprimi nd vii mulțumiri pentru
mesajul primit., tovarășul Hu Yao
bang a transmis, din partea sa. tova
rășului Nicolae Ceaușescu un mesaj
de caldă prietenie, împreună cu cele
mal bune urări de sănătate și feri
cire. iar poporului român prieten
împliniri tot mai mari în edificarea
societății socialiste multilateral dezvoltate.
S-a subliniat că această lntîlnire
are loc intr-un timp relativ scurt
după vizita încununată de succes de
plin pe care tovarășul Hu Yaobang

a întreprins-o anul acesta în țara , solidaritate dintre partidele si țările
noastre, in spiritul stimei și incredenoastră. In context, s-a relevat
rii reciproce. In acest context, s-a
că vizita
oficială de prietenie
subliniat că dezvoltarea pe mai de
întreprinsă de tovarășul Nicolae
Ceaușescu in anul 1982 la Beijing și
parte a colaborării economice consti
vizita tovarășului Hu Yaobang la
tuie un factor de o deosebită impor
București, dialogul româno-chinez la
tanță in amplificarea- de ansamblu a
nivel înalt desfășurat rodnic cu aceste
relațiilor dintre partidele, țările și
popoarele noastre, manifestindu-se
prilejuri se înscriu ca momente de
convingerea că posibilitățile, necesi
mare însemnătate în evoluția rela
țiilor
bilaterale,
tățile și resursele celor două țări,
deschizînd
noi
perspective dezvoltării prieteniei, coaflate în plină dezvolțare și moder
laborării și solidaritătii dintre partinizare, permit realizarea acestui
obiectiv.
dele, țările și popoarele noastre,
principa
In cadrul întîlnirii s-a realizat un
După ce au fost expuse
...
larg schimb de păreri asupra unor
lele probleme pe care le ridică in
probleme internaționale de interes
etapa actuală construcția socialistă în
fata celor două partide’ frățești, in
comun. Secretarul -general al C.C. al
P.C. Chinez, tovarășul Hu Yaobang,
cadrul întrevederii, desfășurată în
tr-o atmosferă cordiâlă. de stimă și
ă dat o înaltă apreciere activității
constante și perseverente desfășurate
încredere reciprocă, s-a dat o înaltă
apreciere dezvoltării continue a rela
de România socialistă, personal de
țiilor de prietenie, colaborare și so
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. in so
lidaritate militantă dintre cele două
partide, țări și popoare, manifestin
luționarea marilor probleme cu care
du-se hotărirea de a face totul pen
se confruntă astăzi omenirea și. în
tru amplificarea și mai puternică a
deosebi, luptei sale neobosite pentru
bunelor raporturi româno-chineze și, ; oprirea cursei înarmărilor, pentru
treceri 'a dezarmare și la reluarea
în mod deosebit, a relațiilor eco
nomice.
proces
i de destindere.
Primul ministru român a eviden
Tov- jșul Hu Yaobang a reținut
pe to-, arășul Constantin Dăscălescu
țiat atenția deosebită pe care o acor
dă conducerea partidului și statului
și pe membrii delegației care-1 Înso
• nostru, personal tovarășul Nicolae
țesc, la un dineu, desfășurat într-o
Ceaușescu. dezvoltării multilaterale a
atmosferă de cordialitate și caldă
relațiilor de prietenie, colaborare și
prietenie.

Raportul G. A. T. T. asupra evoluției I ORIENTUL MIJLOCIU
BEIRUT 21 (Agerpres). — Intre
economiei mondiale
armata libaneză și milițiile șiite au
• Volumul exporturilor țărilor in curs de dezvoltare în scădere
• „Se impun eforturi comune pentru soluționarea problemei
datoriilor externe"

transpunerea In practică a hotăririlor ședinței a XXXVII-a' a Sesiunii
C.A.E.R. privitoare la perfecționarea
colaborării țărilor membre in proble
mele utilizării eficiente a combusti
bililor. etiergiei și materiilor prime,
incluzind cele reciclabile, In acest
cadru, participanții au examinat și
probleme legate de cooperarea în fa
bricarea de echipamente și utilaje
moderne capabile să âsigUre reduce
rea substanțială a consumurilor ener
getice și materiale.
Comitetul a examinat, ds aseme
nea. alte probleme ale colaborării re
ciproce. stabilind măsuri menite .să
ducă. Ia . adinei rea și. . dezvoltarea
acestei colaborări.

GENEVA 21 (Agerpres). — Pro
dusul național brut al țărilor occi
dentale industrializate. în ansamblu,
a scăzut cu 0,5 la sută in anul 1982,
se arată în raportul anual al Acor
dului General pentru Tarife și Co
merț (G.A.T.T.), dat publicității la
Ggțjeva —t. țransmit agențiile Assor
elated Press și Reuter.’ Cel mai mare
declin al produsului național brut s-a
înregistrat in S.U.A.. precizează docu
mentul.
•Pentru prima dată în perioada care
a trecut din 1975. volumul mediu al
exporturilor țărilor industrializate a
scăzut cu aproape 2 la sută, iar cel
al importurilor cu 0,5 la suță. Veni
turile realizate din exporturi de țările
în curs de dezvoltare s-au diminuat,
anul trecut, cu 5- la sută, însumînd
256 miliarde de dolari, sumă echiva
lentă cu nivelul realizat in 1980 —

relevă raportul G.A.T.T. Totodată,
volumul importurilor acestor țări a
scăzut cu 4 la sută, parțial pentru câ
ele au fost nevoite să-și restringă
importurile pentru a putea achita o
parte a datoriilor lor externe.
G.A.T.T. isl reînnoiește apelul in
favoarea unei
acțiuni
concertate
pentru .sprijinirea țărilor in cura de
dezvoltare in eforturile lor de a-și
soluționa problemă datoriilor externe.
In legătură cu aceasta, se mențio
nează că se impun „eforturi comune
din partea țărilor flebitoare .’și credi
toare. în special in ceea ce privește
comerțul".
Șomajul în țările occidentale — se
arată în raportul G.A.T.T. — a cres
cut cu 1.5 la sută în 1982, ajupgthd
la o rată medie de 8 la sută, spo
rind în primul trimestru al acestui
an la aproximativ 9 la sută.

continuat luni luptele in suburbiile
din sudul Beirutului, informează pos
tul de radio oficial libanez, citat de
agenția Reuter.
A’’ 'ane militare israeliene au sur
vol. in aceeași zi, la joasă altitu
dine. orașul Saida și localitatea de
coastă Al Ramya, din sudul Libanu
lui, relatează, pe de altă parte, agen
ția M.E.N.
BEIRUT 21 (Agerpres) — La Tri
pol- iți nordul .Libanului, ap conti
nuat luni' luptele intre combatanți
ai mișcării palestiniene „Al Fatah",
principala componentă a Organiza
ției pentru .Eliberarea Palestinei, și
disi’denți- ai acesteia, informează agcnt>a France Presse.
trei săptămîni de lupte, în ace.- A zonă s-au înregistrat peste
5i)l e morti și 1 000 de răniți, pre
cur. și importante
pagube mate-

TEL AVIV 21 (Agerpres). — Rep,
zentanti ai populației din tabăra <•„
refugiați palestinieni de la Dayishe,
situată în sudul Bethleemului, Cisior
dania, teritoriu ocupat de Israel, au
denunțat condițiile „drastice și arbi
trare" impuse de armata israeliană
in această tabără, informează agen
ția France Presse. Ei au respins ca
tegoric-un plan israelian de distruge
re a taberelor de refugiați din terito
riile oqupate și integrarea populației
lor-,in localitățile palestiniene din
Cisiordania și Gaza, adaugă agenția.

prezenta un important suport mate
rial pentru ameliorarea raporturilor
politice și, prin aceasta. pentru înse
ninarea climatului politic mondial.
înseși realitățile lumii reliefează
că destinderea, ca proces complex, nu
poate face abstracție de sfera mijloa

celor de informare, de schimburile
culturale, de aria vieții ideologice etc.

Reluarea si consolidarea cursului spre destindere
imperativ primordial al lumii contemporane
i '

Stă în puterea popoarelor să oprească politica spre război și
catastrofă nucleară, să asigure o nouă politică democratică interna
țională, de egalitate și respect al independenței și suveranității, de
neamestec în treburile interne, de colaborare, de dezarmare și de
pace. Să facem totul pentru o lume fără arme, fără războaie, o lume
mai dreaptă și mai bună, în care fiecare națiune să-și poată concen
tra forțele în direcția dezvoltării economice și sociale, în direcția
progresului întregii lumi.
» ■ - .

N1COLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea la sesiunea Marii Adunări Naționale)
Demersul ferm și , consecvent al
României socialiste în vederea apă
rării păcii și înlăturării primejdiei
nucleare și-a găsit, așa cum se
știe, puternice și elocvente expre
sii în cuvîntările tovarășului Nicolae
Ceaușescu la sesiunea Marii Adunări
Naționale, la plenara C.C. al P.C.R.,
la primirea personalităților științifice
participante 1* Simpozionul interna
țional „Pugwash". Aceste cuvintări
au pus din nou < în evidență faptul
că actuala situație internațională
este de o gravitate și complexitate
deosebite — fără precedent în în
treaga, istorie a omenirii — in spe
cial ca urmare a trecerii Ia amplasa
rea noilor rachete nucleare, care
amenință cu distrugerea viața și civi
lizația de pe continentul nostru și
din intreaga lume. In legătură cu aceasta, tovarășul Nicolae Ceaușescu
arăta că, privindu-se retrospectiv
perioada anilor de destindere in
ternațională, s-ar cuveni făcute
anumite reproșuri, în sensul că
s-au comis erori privind aprecierea,
durata, perspectivele acesteia.
Dar
tocmai deoarece reluarea
cursului spre destindere nu este un
obiectiv depășit sau la care ar trebui
să se renunțe, ci, dimpotrivă, un țel
mobilizator, de stringență actualitate,
tocmai de aceea este util și necesar
să se examineze aceste probleme in
spiritul realismului și lucidității P°-

litice, așa eum a subliniat Secretarul
general al partidului.

„cîștigători" ai destinderii, realitatea
este că aceia au fost popoarele, atît
din Est, , cit și din Vest, interesate in
lichidarea unor asemenea anomalii,
cum ar - fi tensiunea internațională,
acumularea factorilor de risc, con
fruntările dure pe plan politic și
prioritatea politicii de forță, blocări
ale. relațiilor economice — toate cu
un vast cortegiu de consecințe nega
tive.
Trebuie subliniat.’că România nu
numai că a salutat tendința , spre re
venire la normal in
* relațiile inter
naționale, cl â și contribuit in mod
activ și substanțial >la aceasta, prin
multiple- forme — de la aportul la
normalizarea relațiilor intereuropene
pînă la numeroasele contacte și con
vorbiri la nivel înalt cu state de-altă
orînduire sau aparținînd altor gru
pări politice, inclusiv extinderea și
diversificarea relațiilor economice
internaționale.
Acționind stăruitor pentru destin
dere și apreciind progresele inreRomâniei
gistrate,
socialiste ii

In primul rind, se impune atenției

Însăși definirea conceptului de des
tindere, cu ațît mai mult cu cit
In perioada respectivă — dar și m
.prezent — au fost și
. mai sînt expri.
mate‘păreri potrivit cărora destinderea ar. fi fosț o simplă iluzie. un fel
de miraj. în același sbnș,. au fost
auzite voci care blamau cursul
sore destindere Ori susțineau că a•cesta ar aduce avantaje unilaterale.
’ In . concepția României socialiste,
destinderea reprezintă un proces, o
politică avind, de fapt, ca obiectiv sta-

bilirea sau restabilirea și dezvoltarea
unor relații normale intre state, ba
zate pe respectul mutual al secu
rității, pe conlucrare și colaborare,
încredere și stimă reciprocă — în-

tr-un cuvînt pe stricta respectare a
principiilor- de bază ale raporturilor
internaționale. Politica de destindere
a apărut tocmai ca expresie a nece
sității de a se depăși și lichida mul

tiplele consecințe nefaste ale încor
dării și tensiunii — a apărut, prac-

revine meritul de a fi subliniat,
în repetate rinduri, că acest proces se află abia Ia început și
are un caracter fragil, că nu este
ireversibil. In pofida unor tendințe

țiț, ca o alternativă, singura alter
nativă rațională, la politica „războiu
lui rece”. Destinderea nu este o „po
litică aparte", „de excepție", ci, dim
potrivă, înseamnă înlăturarea unei
politici de excepție — a politicii de
încordare și ostilitate.
Așa cum a arătat elocvent evoluția
vietM internaționale, dacă au existat

si manifestări euforice. România a
subliniat că este nepotrivită atitudi
nea de autoliniștire și de slăbire a
vigilenței, că trebuie depuse serioase eforturi pentru consolidarea destin-

. derii. însăși, viața, însăși evoluția
evenimentelor de pe arena interna
țională au confirmat că nu- a fost
vorba de pesimism, ci de realism

politic, de

aprecierea

obiectivă și

corectă a faptelor. Creșterea consi
derabilă a tensiunii, cu accente re
amintind de perioada „războiului
rece", manifestările politicii de forță,
noile stări conflictuale din diverse
zone ale lumii au culminat cu planu
rile .de amplasare a noilor rachete nu
cleare in Europa, concomitent cu
menținerea și dezvoltarea celor exis
tente, sporind imens primejdia unei
conflagrații "CU urmări incalculabile.
La acest curs periculos a contribuit
faptul că a prevalat o optică ero
nată asupra destinderii, care, în
realitate, nu trebuie concepută doar
ca un proces de suprafațp, limitat la
manifestări cu caracter festiv ; ex
periența vieții a confirmat că destin
derea trebuie privită ca un proces
eomplex și multilateral, cuprinză
tor, un proces profund, de na
tură să antreneze schimbări struc
turale in mecanismele și in ansam
blul factorilor de bază ai vieții internaționale. In acest sens, destin
derea poate. fi trainică, viabilă
numai dacă este concepută ca un

proces unitar, cuprinzind ansamblul
raporturilor interstatale. Nu să" poate
proclama o politică de destindere
pe plan extern și. în același timp,
urma o linie de militarizare crescîndă a, vieții social-economice. așa
cum nu se poate, pe de o parte, pro
clama destinderea, iar pe de alta, să
se acționeze in mod divergent, con
trar cerințelor ei de’ bază.
Aspectul, cel mai flagrant în această
privință l-a constituit încercarea de
a „armoniza" destinderea cu cursa
înarmărilor, cînd. prin esența lor.
aceste două procese sint nu numai

incompatibile,, ci și antagonice,

șe

exclud reciproc, sub toate aspectele
și implicațiile lor. Destinderea este
un curs spre pace și are ca esență si
conținut reducerea tensiunii, apro
pierea între state, încrederea, colabo
rarea fructuoasă — în timp ce înar
mările generează suspiciune și încor
dare. sint suportul principal al pre
gătirilor de război. Iată de ce în evo
luția vieții internaționale problema

celor

este : ori destindere autentică — șî
care presupune ca latură fundamen
tală diminuarea și apoi lichidarea
factorilor materiali de ducere a răz
boiului — ori destindere fictivă, ser
vind doar ea paravan pentru accen
tuarea pregătirilor militare.
Desigur, destinderea poate avea o

arie teritorială variabilă — ea poate
interveni, de pildă, doar în relațiile
dintre două sau cîteva state, dar
a concepe destinderea ca proces
mondial înseamnă a-i asigura un
_____.___ ____ inreal caracter atotcuprinzător,

cluzind în procesul îmbunătățirii
trainice a raporturilor toate sau
marea majoritate a statelor lumii.

Este adevărat că relațiile bilaterale
dintre unele state pot exercita o
mare influență asupra climatului po
litic mondial, cum e cazul raportu
rilor dintre marile puteri, dar. des
tinderea, ca proces global, nu poate
fi subordonată, ca un produs secun
dar, evoluției acestor relații, cu
fluctuații după variabilitatea lor.
Oricît de importantă ar fi evoluția
raporturilor dintre marile puteri,
aceasta nu poate înlocui ansamblul
relațiilor celorlalte state — mijlocii
și mici, în curs de dezvoltare și neali
niate — care formează majoritatea
covîrșitoare a omenirii.
Pe bună dreptate. România socia
listă relevă că pentru a asigura
destinderii stabilitate, ca proces in
cluzind totalitatea raporturilor in
terstatale, o deosebită irisemnăfâte

are normalizarea relațiilor economi
ce, dezvoltarea unei largi colaborări,
libere, egale și reciproc avantajoase,

fără discriminări și piedici artificia
le,’ cu alte cuvinte „completarea"
destinderii pe plan politic
prin
„destindere economică". Or., din
păcate, lucrurile nu au evoluat in
acest sens, neîncrederea și confrun
tarea au fost transplantate și in do
meniul relațiilor economice.
unde
s-a recurs la presiuni, sancțiuni și
represalii economice, discriminările
împletindu-se cu ascuțirea fenome
nelor de criză, cu efectele negative
ale dobînzilor înalte, cu măsurile
protecționiste. agravarea decalajelor.
Evident, renunțarea la asemenea
practici, dezvoltarea
largă a rela
țiilor economice dintre state ar re-

In aepst cadru, este firesc ca îptre
ideologii opuse să existe confruntări,
în sensul luptei de Idei —■ dâr ele
trebuie concepute ca dispute Heoretice. desfășurate in concordanță cu
uzanțele interstatale, prin contrapunerea argumentelor, și nu prin in
vective, amenințări. In nici un caz
aceste confruntări de idei nu trebuie
transformate în surse de tensiune,
de învrăjbire, de creare sau întreți
nere a unui climat de ostilitate, care
să contribuie la inveninarea relații
lor dintre state. în același sens
concepe România misiunea schimbu
rilor culturale, a mijloacelor de in
formare în masă, care sint chemate
să militeze pentru apropiere și înțe
legere intre popoare, pentru salvgar
darea păcii.
Desigur, faptul că destinderea din
.anii ’70 nu s-a dovedit de durată
nu trebuie să conducă la optici .
exclusiviste, de genul „totul șau
nimic”, în sensul — ori destin- ;
dere perfectă, ori tensiune maximă.
O evaluare obiectivă îndreptățește
aprecierea că. în pofida carențelor
sale, destinderea a adus o serie de
elemente pozitive, cerința fiind ca

tocmai aceste elemente pozitive să
fie readuse la suprafață, să fie mul
tiplicate și consolidate, adică să se

revină la un curs spre destindere,
dar la o destindere atotcuprinzătoa
re si stabilă, eliminindu-se factorii
care au suțminât-o, asigurîndu-se
dinamica ei continuă spre o pace du
rabilă. spre o colaborare amplă și
trainică între toate statele. Acesta
este sensul. demersurilor României
socialiste, ale președintelui Nicolae
Ceaușescu în vederea depășirii actua
lei situații de încordare, al eforturi
lor perseverențe pentru soluționarea
prin tratative â tuturor problemelor
litigioase, pentru înseninarea orizon
tului internațional.
Luările de poziție ale tovarășului
Nicola'e Ceaușescu in problema opri
* cursei racheto-nucleare in Europa,
rii
magistrala sa cuvîntare la Marea
Adunare Națională reafirmă convin
gerea că rațiunea va triumfa, că în
pofida gravității situației actuale nu
este încă prea tirziu să se împiedice
o conflagrație pustiitoare, să se asi
gure dezvoltarea pașnică a întregii
lumi. Această apreciere oferă mari
lor mișcări ce se desfășoară astăzi
pe toate meridianele o perspectivă
mobilizatoare. Ie insuflă noi forțe
în vederea înfăptuirii dezideratelor
de pace și dezarmare ale intregii
omeniri.
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TRANSMIT
VIZITA. O delegație de activiști-1
ai Partidului Comunist Român
condusă
de Pavel Aron.
_ _____________
____ membru)
I al C.C. al. P.C.R., prim-secre'tar al
Comitetului județean
Arad ai
, P.C.R., a făcut o vizită in U.R.S.S.
in schimb de experiență. De
legația a avut convorbiri la11
Secția economică a C.C. al P.C.U.S.:
Comitetul de Sțat pentru Aprovi-|
I zionarea Tehnico-Materială. Comi
tetul de Stat al Planificării si Co| mițetuj regional Volgograd al.
P.C.U.S. Au fost vizitate intreprinderi. economice și institute de cer- *
cetare științifică.
I TÎRGUL INTERNAȚIONAL NI- j
GERIAN. La Lagos a fost inaugt)I rat cel de-a IlI-lea Tirg- Interna-.
I țional nigerian, la care participă 157
de. firme din zece țări. La actuala'
. ediție,’ țâra noastră este prezentă,
prin intermediul întreprinderii" de I
I comerț exterior „Vitrocim", cu o |
gamă variată de materiale de conI strii'cții — produse pentru finisaje,
| și izolații. Tirgu! a fost deschis de
ministrul federal al comerțului și
■ industriilor. Alhaji Idirisu Koko.
Vizitmd pavilionul „Vitrocim", mi-ț I
nistrul nigerian a tăcut aprețieri I
pozitive la adresa „exponatelor ro
mânești și a manifestat interes pen- i
|-tru- extinderea colaborării econo-!
mice și comerciale cu România, inI clusiv cu produsele excuse și cu.
teluiplegiile „de. .fabricație a aces
tora.
I ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR!
I BULGARO-MAIJRITANIF.NE.
La |
Sofia s-au încheiat convorbirile
i.dintre Todor Jivkov. președintele.
Consiliului de Stat ăl R.P. Bulga
ria. și președintele Comitetului’Mi-1
lita-r de Salvare Națională, șef al
statului Republica Islamică Mauri-1
I tania,
loco-tenent-colonel
Moha-1
med Khouna Ould Haidalla, care
I a, întreprins o vizită in R.P. ,
I Bulgaria. Părțile și-au exprimat do
rința de a dezvolta relațiile bilate- 1
I rale in diferite domenii și și-au
exprimat îngrijorarea față de creș- j
• terea încordării internaționale și I
față de accelerarea cursei’ inarmă-
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