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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a făcut ieri o vizită de lucru
în județele Dolj și Gorj
In unitățile vizitate, secretarul general al partidului a analizat, împreună
cu cadre de conducere și specialiști, cu reprezentanți ai organelor locale
de partid și de stat, posibilitățile de valorificare superioară a cărbunelui
energetic, de exploatare intensivă a termocentralelor, pentru a se asigura
sporirea producției de energie electrică și termică în vederea acoperirii
integrale a cerințelor economiei naționale
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socia
liste România, a fâcut marți,
22 noiembrie, o vizitâ de lucru
în județele Dolj și Gorj.
in această vizitâ, conducă
torul partidului și statului a
fost însoțit de tovarășii Marin
Enache, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, și Ion M.
Nicolae, viceprim-ministru al
guvernului.
Secretarul general al p; idulul a
analizat, împreună cu cadre de con
ducere și specialiști din Ministerul
Energiei Electrice și Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini, cu
reprezentanți ai organelor locale de
partid și de stat, modul cum se în
făptuiesc prevederile Cong -teului al
XII-lea și Conferinței Naționale ale
partidului, întreg ansamblul’ de mâ
luri privind asigurarea independen
ței energetice a țării. In acest cadru,
au fost examinate posibilitățile de
valorificare superioară a cărbunelui
energetic, de exploatare ir isivă a
termocentralelor, pentru a s. asigura,
pe această cale, sporirea
iducției
de energie electrică și term, i in ve
derea acoperirii integrale ac cerințe
lor existente. Indicațiile secretarului
general al partidului, măsurile stabi
lite în cadrul acestei analize au pre
figurat un amplu program menit să
ridice pe o treaptă superioară 'în
treaga activitate de concepție și
realizare a termocentralelor, echipa
mentelor, precum și a exploatării
acestora.
întîlnirâa secretarului general al
partidului cu colective muncitorești
din această parte a tării capătă o
semnificație deosebită, date fiind
ponderea energeticii în economia ce
lor două județe, participarea lor la
asigurarea cu energie și combustibil
a tării. Astfel, în județul Dolj, ener
gia electrică deține o pondere de
aproape 10 la sută, iar în Gorj, unda
sînt în funcțiune termocentrala de la
Rovinari și, parțial, cea de la Turceni, precum și importante capacități
din cadrul Complexului hidrotehnic
și energetic Cerna-Mot.ru-Tismana,
energia electrică reprezintă 20,3
la sută din producția industrială.
întîlnirea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu cu locuitorii județului
Dolj are loc pe p.latforma industria
lă de vest a municipiului Craiova.
La sosirea elicopterului preziden

J Unanimă și deplină aprobare față de cuvîntarea tovarășului
ț Nicolae Ceaușescu, de înflăcăratele sale chemări la acțiune [
J pentru apărarea păcii, față de Apelul Marii Adunări Naționale ț
Relatări în pagina a V-a
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ȘANTIERELE DE INVESTIȚII
- locul de concentrare maximă a forțelor
pentru punerea in funcțiune

a tuturor obiectivelor stabilite
La plenara C.C. al P.C.R din
14—15 noiembrie, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a subliniat din nou nece
sitatea de a se aplica cu toată fer
mitatea măsurile ce se impun pentru
îndeplinirea în bune condiții a pla
nului de investiții din acest an și
punerea în funcțiune cît mai repede
cu putință a tuturor obiectivelor și
capacităților productive prevăzute.
Cu atit mai mult trebuie să se acțio
neze in acest sens întrucît, în răs
timpul care a mai rămas pînă la
sfîrșitul anului, zeci de obiective și
capacități de producție urmează să
intre în circuitul economic, ele avînd
o deosebită importanță pentru creș
terea potențialului productiv într-o
serie de ramuri importante — mai
ales în industria chimică, metalurgie,
industria construcțiilor de mașini, în
ramurile producătoare de materii
prime și de resurse energetice —
pentru realizarea a diferite produse
și materii prime necesare aprovizio
nării tehnico-materiale a numeroase
alte unități industriale.
Este cît se poate de evident că, în
momentul ae față, cuvîntul hotărîtor
în activitatea de pe șantiere îl au
montorii. Dacă ținem seama că Ia
cele mai multe dintre noile capaci
tăți, pentru punerea lor rapidă în
funcțiune, mai este de montat un
volum important de utilaje tehnolo
gice, ne putem face o imagine clară
asupra sarcinilor și direcțiilor prin
cipale de acțiune în această perioa
dă : ritm de lucru susținut. în creș
tere de la o zi la alta, calitate ire
proșabilă a lucrărilor, indiferent că
este vorba de montarea unor utilaje

de zeci și sute de tone sau de di
ferite piese mărunte. în toate cazu
rile, fără excepție, montorii, spriji
niți îndeaproape de constructori și
beneficiari, au datoria să deschidă
noi fronturi de lucru, să diminueze
mai hotărît stocurile de utilaje și
echipamente tehnologice nemontate,
recuperînd restanțele acumulate în
lunile anterioare și încadrîndu-se cu
strictețe în graficele elaborate la
obiectivele de investiții cu termen de
intrare în funcțiune în acest an.
Cum trebuie acționat în acest
scop ? în primul rînd, prin organi
zarea cît mai judicioasă a lucrărilor,
prin stabilirea unor programe de lu
cru realiste și judicios eșalonate, atît
la nivel de șantier, cît și pe fiecare
echipă și fiecare lucrător, prin întro
narea unui climat de ordine și disci
plină la locurile de muncă. Fiecărei
echipe de montori, fiecărui muncitor
să li se repartizeze sarcini precise,
pentru a ști în orice moment ce au
de făcut, pentru a folosi cu randa
ment timpul de lucru, fiecare oră și
zi. Sînt șantiere, ca cel al Combina
tului chimic din Drobeta-Turnu Se
verin, întreprinderii de fibre artifi
ciale din Dej, Combinatului chimic
din Rîmnicu Vîlcea, Combinatului
petrochimic Borzești și altele, unde
rămînerile în urmă impun unităților
de montaj să ia r.eîntirziat toate
măsurile tehnice și organizatorice
necesare pentru redresarea rapidă a
activității pe care o desfășoară.
Desigur, eforturile mentorilor nu
pot fi separate de aportul și activita
tea depusă de ceilalți factori anga

jați în realizarea noilor capacități de
producție — constructori, beneficiari,
furnizori de utilaje tehnologice și
producători de materiale de con
strucții. Nici un moment nu trebuia
pierdut din vedere faptul că fiecare
dintre acești factori are un rol bina
definit, sarcini de mare răspundere
în terminarea lucrărilor și că orice
verigă slăbită în acest lanț de res
ponsabilități poate prejudicia efortu
rile consacrate punerii în funcțiune
a obiectivelor prevăzute.
Numai dacă se acționează în acest
spirit sînt posibile asigurarea în to
talitate a fronturilor de lucru solici
tate de montori, lichidarea grabnică a
rămînerilor în urmă datorate con
structorilor. O asemenea cerință vi
zează mai ales șantierele noilor ca
pacități de la Combinatul chimic din
Tîmăveni, întreprinderea de fibre
artificiale din Brăila. Combinatul de
îngrășăminte chimice din Arad, în
treprinderea metalurgică de me
tale neferoase din Copșa Mică,
unde insuficienta fronturilor de lucru
create de constructori împiedică des
fășurarea în ritm susținut a lucrări
lor de montaj. înlăturarea acestui
neajuns presupune o temeinică orga
nizare a muncii constructorilor, apro
vizionarea zi de zi cu cantități sufi
ciente de materiale, concentrarea și
mobilizarea forțelor în vederea folo
sirii cu randament deplin a timpului
de lucru al oamenilor și al utilajelor
de execuție. Dincolo de aceste măsuri
organizatorice, un rol la fel de
(Continuare in pag. a V-a)

UN SIMBOL AL UNITĂȚII

In timpul vizitei

țial, mii de locuitori ai orașului se
aflau aici pentru a întîmpina, ca de
fiecare dată, cu cele mai alese sen
timente, pe conducătorul iubit și
stimat al partidului și statului, pen
tru a-i adresa din adincul inimii bun
sosit aici la Craiova, așezare care,
asemenea tuturor localităților pa
triei, s-a dezvoltat și modernizat
continuu, cunoscînd în anii de după
Congresul al, IX-lea al partidului o
creștere puternică a forței industria
le, o schimbare a înfățișării sale ur
banistice, ridicarea, an de-an, a ni
velului de trai material și spiritual
al tuturor oamenilor muncii.
Cei prezenți, bărbați și femei, ti
neri și virstnici, au ținut să exprime
și acum, în numele tuturor cetățeni
lor din municipiu, al tuturor locui
torilor județului, mulțumiri profun
de pentru prefacerile înnoitoare care

pe șantierul centralei electiice de termoficare Craiova-ll

au avut și au loc în această parte a
țării, ca urmare a politicii de dez
voltare armonioasă, echilibrată a
tuturor zonelor țării, legată nemij
locit de activitatea secretarului ge
neral al partidului, președintele țării,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Primirea deosebit de călduroasă,
emoționantă, făcută conducătorului
partidului și statului nostru reflectă,
în același timp, convingerea colecti
velor de muncă vizitate, a tuturor
locuitorilor de pe aceste meleaguri
că noul dialog de lucru, vizînd as
pecte esențiale ale dezvoltării noas
tre economice, va impulsiona, prin
concluziile, prin orientările ce le-a
prilejuit, întreaga activitate economico-socială, în folosul dezvoltării
multilaterale a patriei noastre so
cialiste.

în întîmpinarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu au venit Ion Radu, primsecretar al Comitatului județean
Dolj al P.Cț.R., membri ai biroului
județean de partid. O gardă milita
ră a prezentat onorul.
- A fost intonat Imnul de stat al
Republicii Socialiste România.
în atmosfera plină de căldură
specifică intilnirilor conducătorului
partidului și statului cu cetățenii
tării, tovarășul Nicolae Ceaușescu
este invitat să guste din plinea șl
sarea ospitalității.
Un grup de tineri și pionieri oferă
frumoase buchete de flori.
Secretarul general al partidului
răspunde cu prietenie tuturor celor
prezenți.

Există în istoria mile
nară a poporului nostru,
a acestui neam pașnic și
muncitor, meșter în lu
crarea pământului, a lem
nului uriașilor codri de
fagi și de goruni, în creș
terea turmelor de mioare
despre care vorbește ba
lada, al construcțiilor du
rabile — un simbol, o peoete de cutezanță și luptă.
Intr-adevăr, pămîntul stră
moșesc a trebuit apărat
împotriva tuturor poftelor
și viitorilor, pe care vinturile vremii le-au înver
șunat pe meleagurile noas
tre. .Adeseori, din stră
vechi frize de 'piatră, impingînd cu umărul țarini
le care îl acopereau ni se
arată „Cavalerul trac“.
închid ochii și parcă-1

văd, ducînd vești din va
tra Sairmizegetusei daci
ce spre cele patru zări
ale Daciei lui Burebista,
apoi, pe calul său avîntat, cutrederind din Ba

Închipuia călare : „Horia
pe un munte falnic stă
călare / O coroană sură
munților se pane //în
Carpații țepeni îngropati
în nori / își vuiau prin

însemnări de Mircea VAIDA
nat, de la Tapae, pînă în
Dobrogea, la Adamclisi.
Mă gîndesc. de asemenea,
la călăreții de Ia Posada;
Podul înalt, de la Baia,
de la Rovine și Călugărani. Nu mi se pare întîmplător că pe Horia,
acest „rex Daciae" —
cum il numesc documen
tele epocii, Eminescu îl

tunet glodurile lor". Și
apoi în 1600 — El, Mihai
Viteazul, intrînd călare
în Cetatea Alba Iulia !
De fapt, Îmi dau seama
că Mihai, domnitor „al
Țării Românești, al Ar
dealului și a toată Țara
Moldovei", întâiul realiza
tor al idealului de unire,
întruchipează ca nimeni

altul minunatul simbol de
rezistență și luptă, de pa
triotism și dreptate, fiind
pentru noi toți un cavaler
al unității întregului po
por...
La Alba Iulia, la ClujNapoca și la Sfintu
Gheorghe — in anii noș
tri, Mihai Viteazul, unul
și același in trei ipostaze
de bronz. proptește pe
umeri, cer limpede de li
bertate. Venind din isto
rie, călărețul acesta pu
ternic și nemuritor, le
gendar prin geniul și eroismul său — e mereu
prezent, înaintând cu noi
în timp.
(Continuare
în pag. a V-a)
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AU

ÎNDEPLINIT

PLANUL PE 11 LUNI
Industria județului Alba
Oamenii muncii din industria
județului Alba raportează un
nou succes în realizarea exem
plară a sarcinilor de producție
pe acest an. Actionind cu hotărire în direcția valorificării su
perioare a resurselor interne
pentru creșterea productivității
muncii, colectivele muncitorești
din industria județului rapor
tează îndeplinirea înainte de
termen a planului pe 11 luni
la producția-marfă, angajîndu-se
să obțină pină la sfîrșitul lunii
o producție suplimentară în va
loare de 521 milioane lei. Peste
95 la sută din această depășire
se realizează pe seama creșterii
productivității muncii. (Ștefan
Dinică).

40 de unități economice
din județul Timiș
Colectivele de oameni ai mun
cii din 40 unități economice din
județul Timiș raportează înde
plinirea sarcinilor de olan pe
11 luni la indicatorul producțiemarfă industrială. Printre unită
țile care și-au înscris numele la
panoul de onoare se numără în
treprinderea de rețele electrice.
Fabrica de memorii pentru cal
culatoare electronice, trusturile
de construcții-montaj și con
strucții industriale Timișoara.
Filatura de mătase naturală Lu
goj. Pînă la finele lunii noiem
brie. cele 40 de unități econo
mice timișene fruntașe vor
realiza in plus, fată de plan, o
producție-marfă în valoare de
650 milioane lei. (Cezar Ioana).
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în spiritul sarcinilor și exigențelor subliniate la plenara C.C. al P.C.R.

RIDICAREA CALIFICĂRII TUTUROR LUCRĂTORILOR
condiționează hotărîtor creșterea productivității
și calității producției
Adunarea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii de la între
prinderea de tractoare din Brașov
B-a desfășurat tn spiritul orientărilor
și sarcinilor formulate de secretarul
general al partidului. tovarășul
Nicolae Ceaușescu, la recenta plena
ră a C.C. al P.C.R., ea manifestîndu-se ca for suprem al autoconducerii și democrației muncitorești.
In cadrul dezbaterilor, toți cei care au
luat cuvîntul, fără excepție, au anali
zat cu înaltă exigență și răspundere
muncitorească rezultatele obținute de
întreprindere în 10 luni din acest an,
precum și modul în care este pregă
tită producția anului viitor, punînd
accentul pe laturile majore ale acti
vității colectivului : producția fizică,
productivitatea muncii, exportul, re
ducerea consumurilor materiale.
— întreprinderea noastră — spunea
muncitorul Gheorghe Albotă din sec
ția T-38 (motor) — a obținut rezul
tate în general bune in cele 10 luni
care au trecut din acest an. Sarcina
de plan la motoare diesel a fost de
pășită în acest interval cu peste 1 200
bucăți. în pofida greutăților întîmpinate, printr-un efort susținut, vom
realiza integral planul pe acest an.
Ceea ce se impune acum este să pre
gătim cit mai temeinic producția anu
lui ce vine. Deși sarcinile pe 1984 sînt
superioare, dispunem de condiții ca
planul să fie îndeplinit exemplar. Iar
aceasta este condiționată și de luarea
unor măsuri. Mă refer la necesitatea
întăririi ordinii și disciplinei în mun
că. In acest sens va trebui ca mem
brii comisiilor de disciplină, noi toți
să manifestăm mai multă exigentă
față de cei certați cu disciplina. Mai
ales acum. în condițiile generalizării
aplicării formei de organizare și re
tribuire a muncii în acord global.
Aceeași atenție va trebui să acordăm
respectării tehnologiilor de fabrica
ție șl ridicării pregătirii profesionale,
iar legat de aceasta va trebui să ac-

lului, prin reducerea pierderilor teh
nologice.
— in 10 luni din acest an — a ară
tat vorbitoarea — secția noastră a
rebutat o cantitate de piese care în
corporează munca a 160 de muncitori.
Desigur, o cauză importantă a rebu
tului o constituie calitatea uneori
slabă a fontei, cocsului și liantului de
formare. Nu-i însă mai puțin adevă
rat că o mare răspundere revine și
colectivului nostru. Nu în toate cazu
rile sînt întreținute corespunzător
utilajele din dotare, se încalcă încă

ționăm hotărft pentru ca cel puțin ju
mătate din personalul muncitor al
secției să poată lucra la toate mași
nile din dotare, ceea ce va duce la
folosirea mai intensivă a acestora, la
creșterea productivității muncii.
— In cuvîntarea rostită la recenta
plenară a Comitetului Central, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. secretarul
general al partidului, a subliniat ne
cesitatea creșterii răspunderii tuturor
oamenilor muncii pentru calitatea
producției — arăta, la rîndul său, ing.
Octavian Căpitanu, șeful secției mon-

Adunarea

de

la

a

generală

întreprinderea

oamenilor

muncii

de tractoare din Brașov

taj general. Este elementul pe care
ne bizuim si noi în ce privește mobi
lizarea colectivului nostru pentru
realizarea celor peste 12 600 tractoare
pe care le mai avem de montat în
acest an, ca și a sarcinilor ce ne re
vin în 1984 și care, sub aspectul struc
turii și complexității fabricației, sînt
deosebit de mobilizatoare. Dar pentru
a ne putea îndeplini aceste sarcini
este absolut necesar să fie transpuse
in viață măsurile privind îmbunătăți
rea livrării pieselor și subansamblelor, organizarea cursurilor de specia
lizare a muncitorilor care vor lucra
la montarea noului tip de tractor de
100 C.P. ș.a. Și aceasta cel mai tîrziu
pînă la 15 decembrie. Numai așa vom
putea realiza din primele zile ritmul
de montaj prevăzut.
La rîndul său, ing. Paula Vînătoru.
secretar al organizației de partid din
secția T-32 (turnătoria de fontă), a
abordat o altă problemă care se pune
cu stringență în fața colectivului sec
ției si întreprinderii în anul viitor :
gospodărirea mai judicioasă a meta-

disciplina tehnologică. Și aceasta mai
ales datorită slabei pregătiri profe
sionale a unor muncitori, instabilității
forței de muncă. Or. o atare situație
nu trebuie să mai continue în 1984.
De aceea, propun ca ea să fie anali
zată de factorii responsabili ai în
treprinderii.
în cadrul dezbaterilor, o serie de
vorbitori, printre care ing. Gheorghe
Corbu, director adjunct al întreprin
derii, evidențiind că există condiții
ca planul de export pe acest an să
fie realizat Integral, au subliniat
necesitatea accelerării acțiunii de
contractare cu unii parteneri externi a producției destinate expor
tului in anul viitor.
Intr-un spirit de înaltă exigentă și
responsabilitate muncitorească, în
adunare și-au spus cuvîntul, propunînd măsuri și soluții judicioase de
ordin tehnic și organizatoric, și alți
vorbitori ca strungarul Cornel Negrilă, maiștrii Ion Tudorache și Con
stantin Suhani, ing. Ioan Iliescu,
tehnicianul Delia Sîrbu.

LA C.A.P. SCORNICEȘTI

în încheiere, adunarea generală a
aprobat programul unitar de masuri
politico-organizatorice și tehnicoeconomice care să asigure îndeplini
rea sarcinilor de plan pe 1984 și pro
gramul de măsuri privind creșterea
mai accentuată a productivității mun
cii pe anul viitor, corespunzător sar
cinilor izvorîte din Programul adoptat de recenta plenară a C.C. al
P.C.R.

Din propunerile
participa nților
la dezbateri
• Urgentarea lucrărilor de !nlocuire a liniei 4 de formare cu o linie
automată și modernizarea instalației
de șarjare din secția T-32. măsuri
care vor duce la creșterea producti
vității muncii, diminuarea rebuturi
lor și la ridicarea nivelului calita
tiv al pieselor turnate.
• Asigurarea a 100 de mașini de
înșurubat necesare montării noului
tractor de 100 CP, cu ajutorul cărora
va spori productivitatea muncii și se
va asigura o calitate superioară ope
rațiilor de montaj.
• Devansarea montării celor patru
linii tehnologice prevăzute în secția
T-48 motor de 45 CP. prin care să se
asigure desfășurarea optimă a pro
ducției de motoare încă din primele
zile ale noului an.
A Montarea în noua hală motor a
încă două linii tehnologice automate
pentru a se realiza în bune condiții
prevederile planului pe 1984 la mo
toarele de 65. 80 și 100 CP.
© Aplicarea unui complex de mă
suri care să asigure stabilitatea per
sonalului muncitor nou încadrat si
reducerea fluctuației forței de
muncă.

Nicolae MOCANU
corespondentul

„Scînteii

OBIECTIVELE ECONOMICE PRIORITARE
- In centrul activității cnmunistiiur
într-una din zilele acestui sfîrșit
de an; cînd în toate colectivele de
muncă se desfășoară „numărătoarea
inversă" pentru incheierea cu succes
a planului pe ’83 și pregătirea temei
nică a producției anului viitor, to
varășul Ștefan Rab, prim-secretar
al Comitetului județean Covasna al
P.C.R., făcea, într-o discuție, urmă
toarea remarcă: „Pentru noi este esen
țial acum, după recenta plenară a Co
mitetului Central al partidului, să în
drumăm și să ajutăm organele și
organizațiile de partid, îndeosebi or
ganizațiile de bază, să pună în cen
trul activității lor obectivele docu
mentelor adoptate de plenară. Cu alte
cuvinte, să concentrăm întreaga
muncă de partid spre înfăptuirea
sarcinilor economice prioritare reie
șite din orientările
.....................
............. cuși indicațiile
prinse in cuvîntarea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu,
din
programele
de
măsuri adoptate
de plenara C.C.
,’
al P.C.R. Pentru
ca, in acest fel,
să încheiem anul
1983 cu rezultate
bune in toate unitățile și să pre
gătim temeinic producția anului vi
itor — obiective la realizarea că
rora, prin valorificarea întregii ex
periențe de pînă acum, prin com
baterea tendințelor de supraevaluare
a unor greutăți, organizațiile de
partid să-și aducă o contribuție
hotăritoare".
Această opinie ne-a sugerat de
fapt și tema investigațiilor noastre
prin cîteva unități economice din
municipiul Sf. Gheorghe.
Pe baza hotărîrilor de partid, orga
nele și organizațiile de partid își în
tocmesc planurile de muncă trimes
triale, își organizează întreaga acti
vitate ținînd seama de specificul în
treprinderilor, de realitățile și pro
blemele care au survenit într-un
moment sau altui la fiecare loc de
muncă.

OLT

Pe teren neirigat - peste 24 tone de porumb la hectar!
Cooperativa agricolă din Scomicești, județul Olt, a realizat in acest
an, in medie Ia hectar, pe 700 de
hectare cultivate pe teren neirigat, o
producție de 24 400 kg porumb știuleți, ceea ce a situat din nou pe
primul loc în țară această unitate de
frunte a agriculturii. Subliniem cu
atit mai mult valoarea recordului din
acest an cu cît. deși condițiile au fost
mai puțin favorabile, s-au obținut cu
2 360 kg de porumb știuieți în plus
la hectar față de anul trecut. Ca ur
mare, au fost livrate la fondul de
6ta>t și fabricii de nutrețuri combi
nate peste 15 000 tone de porumb
boabe. Cum au fost obținute aceste
rezultate ?
— Creșterea continuă a producției
de porumb în unitatea noastră se
datorează perfecționării tehnologiilor
și pregătirii profesionale a coopera
torilor — ne-a spus tovarășul Petre
Enăchioaia. președintele cooperativei.
Solul de la Scomicești este încadrat
de pedologi în categoria a patra de
fertilitate. După ce ani în șir a fost
lucrat potrivit regulilor agrotehnice,
a devenit tot atit de fertil și pro
ductiv ca și cel mai bun cernoziom.
Inginerul-șef al unității, Ion Voicu,
a ținut să adauge : „Terenul din
această zonă este de tip vertisol, adi
că solul este tasat. compact, are un
conținut mare de argilă și o capacita
te redusă de autoafînare și aerare, iar
raportul PH este preponderent ba
zic : 4—4,5. Ridicarea potențialului
productiv al solului s-a realizat prin
aplicarea unui complex de lucrări.
Noi am pornit de la ideea că fiecare
categorie de sol trebuie lucrată în-

tr-un anumit fel". Inginerul-șef al
cooperativei ne-a vorbit în continua
re despre elementele tehnologiei
care au avut un rol hotăritof în ob
ținerea' acestei recolte de porumb neîntîlnite pînă acum în țară.
Fertilizarea solului constituie opri
mă și importantă verigă în această
privință. Baza o reprezintă îngrășămlntele naturale, provenite de la fer-

momentul oportun, diferențiat în
funcție de rezervele de elemente nu
tritive din sol și nivelul producției
planificate și sint stabilite pe baza
cartării agrochimie©. Această din
urmă analiză se face o dată la doitrei ani, tocmai pentru a se cunoaște
cit mai exact conținutul de substanțe
nutritive al solului.
Aplicarea amendamentelor calca-

Să cunoaștem

mele de vaci și păsări. Cu regulari
tate, o dată la trei-patru ani, aceeași
solă este fertilizată cu 30—35 tone de
gunoi de grajd, bine fermentat, la
hectar. Pentru cultura de porumb diin
acest an, din cele 700 hectare, 400 au
fost fertilizate toamna trecută, îna
inte de arătura adîncă. Odată cu spo
rirea conținutului de substanțe nu
tritive în sol, aceste lucrări au con
tribuit. în mane măsură, la creșterea
permeabilității și a gradului de afînane a pămîntuliui.
Fertilizarea cu îngrășăminte chi
mice s-a făcut după criterii strict
științifice, cu mare economie, în așa
fel incit fiecare kilogram de fosfor,
azot și potasiu încorporat în sol să
dea un spor maxim de recoltă. Do
zele se aplică întotdeauna numai în

Continuăm să publicăm rezultatele obținute in Întrecerea socialistă
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi in
dustriale, transporturi, construcții, din domeniul circulației mărfurilor,
și al prestărilor de serviciu
Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor
prevăzuți în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la 31 octom
brie *) pe primele locuri se situează :
IN DOMENIUL PRODUCERII
IN INDUSTRIA METALURGICA
DE ENERGIE ELECTRICA
— SUBRAMURA METALURGIEI
PE BAZA DE HIDROCARBURI
FEROASE
Locul I i întreprinderea electroLocul I : întreprinderea de fier
Bentrale București cu 439,7 puncte.
Vlahi ta. județul Harghita, cu 360
Principalii indicatori de plan au
puncte.
fost depășiți cu : 4,6 la sută la pro
ducția de energie electrică Ia bor
nele generatoarelor și la graficul de
putere la dispoziția sistemului ener
getic național ; unitatea s-a încadrat
în prevederile de plan privind pro
ductivitatea muncii ; cheltuielile
realizate au fost mai mici decit cele
prevăzute in buget cu 10,8 la sută ;
consumul de energie electrică pen
tru consumul propriu tehnologic a
fost mai mic decit cel normat cu
0.6 la sută.
Locul II : întreprinderea electrocentrale Galați.
Principalii indicatori de plan au
Locul III : întreprinderea electrofost depășiți cu : 8,7 la sută Ia pro
centrale Constanta.
ducția fizică. 5,3 la sută la produc
ția netă. 6,2 la sută la productivita
IN DOMENIUL PROSPECȚIUNILOR
tea muncii, 16,8 la sută la beneficii ;
ȘI EXPLORĂRILOR GEOLOGICE
cheltuielile totale la 1 000 lei productie-marfă au fost mai mici decit
Locul I : întreprinderea de pros
cele planificate cu 1.2 la sută, iar
pecțiuni și explorări geologice Su
cele materiale cu 2.2 la sută.
ceava cu 600,4 puncte.
Principalii indicatori de olan au
Locul II : întreprinderea „Ciocafost depășiți cu : 21 la sută la vo
nul“-Nădrag. județul Timiș.
lumul lucrărilor geologice si volu
Locul III : întreprinderea „Oțelmul producției normate pe o per
lnox“-Tîrgoviște.
soană. 4,9 la sută la volumul fizic
la lucrările miniere. 11.4 la sută la
ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI
volumul fizic la forajul cu sondeze,
ȘI UTILAJE ELECTRICE,
3,9 la sută la viteza medie de lucru
MOTOARE ȘI MATERIALE
la forajul cu sondeze. 20 la sută Ia
ELECTROTEHNICE
beneficii ; consumurile de materii
prime si materiale au fost mai mici
Locul I : întreprinderea de con
decît cele normate cu 34,8 la sută,
ductori electrici emailați Zalău, cu
iar cele de combustibili si energie
560,8 puncte.
electrică cu 3.2 la sută.
Principalii indicatori de plan au
Locul II : întreprinderea de pros
pecțiuni si explorări Banatul.
fost depășiți cu : 3 la sută la pro
Locul III :
întreprinderea de
ducția fizică, 3,6 la sută la producția
prospecțiuni și explorări Hunedoara.
netă, 5,1 la sută la productivitatea
muncii ; depășiri importante de plan
•) Indicatorii privind produc
au fost obținute la export ; unitatea
ția netă, productivitatea muncii,
s-a încadrat în consumurile normate
costurile de producție si benefi
de materii prime și materiale și le-a
ciile sint calculați pe nouă luni.

roase. Potrivit programului, se admi
nistrează cite 4—5 tone la hectar,
odată la 5—6 ani. Ca urmare a efec
tuării acestui complex de lucrări,
cantitățile de humus existente în sol
au crescut de-a lungul anilor de la
2,2 la sută la 3,43 la sută, iar rapor
tul PH s-a îmbunătățit.
Afinarea profundă a pămintulul se
face o dată la trei-patru ani. Această
lucrară contribuie la îmbunătățirea
structurii solului și, totodată. îi mă
rește capacitatea de înmagazinars a
apei. Avantajul este deosebit de im
portant : pe de o parte, se înlătură
excesul de apă, iar pe de alta, plan
tele rezistă mai bine la secetă.
Asolamentul. Porumbul a fost am
plasat după plante bune premergă
toare : 350 hectare după grîu, 200

redus pe cele de energie electrică și
combustibili cu 5,1 la sută.
Locul II : întreprinderea de mașini
electrice București.
Locul III : întreprinderea de mo
toare electrice Pitești.

ÎN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR
DE MAȘINI — ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de produc
ție industrială pentru construcții căi
ferate Harghita — Micrcurea-Ciuc,
cu 1 244,3 puncte.

hectare după porumb și 150 hectarei
după ierburi perene. Cea mal manei
producția de porumb s-a obținut per
terenurile cultivate în anul prece
dent cu ierburi perene.
Pregătirea solului. Arăturile dei
toamnă și de vară au fost realizate:
uniform pe întreaga suprafață la
adîncimea de 28 cm, cînd s-au îricorporat în soi îngrășămintele natu-

Densitatea a fost stabilită în două
variante : la 70 cm distanță între
rînduri, asigtsrindu-se 65 000—68 000
plante recoltabile la hectar, și la 50
cm distanță între rînduri, realizîndu-se 70 000—73 000 plante recoltabile
la hect.ar.
Lucrările de întreținere. La C.A.P.
Scomicești, lanurile sint întotdeauna
curate,' fără buruieni, pentru că în
fiecare an, cu regularitate, se exe
cută la timp toate lucrările de între
ținere. Pe suprafețele erbicidate s-au
aplicat cite două prașlle mecanice și
, una sau două manuale, iar pe cele
neerbiddate — trei prașile mecanice
și trei manuale.
Recoltarea. Pentru grăbirea coace
rii, în faza cînd porumbul are o umi
ditate de circa 40 la sută, se îndoaie
rale șl resturile vegetale. La arătura partea superioară a plantelor și se
adîncă s-au administrat și îngrășă- face deoănușairea știuleților. Porummintele chimice — 90 kg de fosfor’ bill a fost gules manual de pe însubstanță activă la hectar și o parte' tree ga suprafață. De menționat că,
din azot. Restul de azot, pînă la circa odată cu recoltarea, terenul a fost eli
180 de kilograme substanță activă în berat de resturi vegetale. Producția
medie la hectar, s-a administrat in obținută a fost transportată și de
timpul vegetației. La trei ani o dată pozitată imediat la bazele de recepse aplică și o doză de cite 40 kg de' ție sau în pătatele unitățiL
potasiu substanță activă la hectar.
Experiența dobîndită de coopera
Primăvara, arătura a fost discuită, torii din Scornioești la cultura po
apoi s-au aplicat erbicide. Pentru a rumbului oferă învățăminte practice
rezulta un bun pat germinativ, îna de mare valoare, care pot fi larg răsși generalizate. Dealtfel, nu
inte de semănat au mai fost execu pîndite
meroase unități agricole din județul
tate încă două discucri.
Olt pu obținut producții mari apliInsămînțarea a fost efectuată între cind în practică învățămintele rezul
3 și 10 aprilie, folosindu-se cei mai tate din această experiență.
potriviți hibrizi pentru zona unde se
Luclan CIUBOTARU
află cooperativa : HS 420, HS 412,
HS 400 și HS 370.
Iancu VOICU

ducția fizică, 27,6 la sută la producția
netă, 3,9 la sută la export. 18,6 la
sută la producția-marfă vîndută și
încasată, 29,6 la sută la productivi
tatea muncii ; depășiri importante de
plan au fost obținute la beneficii ;
cheltuielile totale la 1 000 lei producție-marfă au fost mai mici decît
cele planificate cu 7,7 la sută, iar
cele materiale cu 7,1 la sută.
Locul II : întreprinderea de bioproteine Curtea de Argeș.
Locul III : întreprinderea chimică
Craiova.

ducția fizică, 3,2 la sută la produc
ția netă, 5 la sută la producția-marfă
vîndută și încasată ; depășiri de plan
au mai fost obținute la export și be
neficii ; cheltuielile totale la 1000
lei producție-marfă au fost mai mici
decît cele planificate cu 2,2 la sută,
iar cele materiale cu 4,3 la sută.
Locul II : întreprinderea de produ
se lemn-mobilă București.
Locul III : întreprinderea de pre
lucrarea lemnului Iași.

VIAȚA DE PARTID
în

municipiul

Sf.

Gheorghe

— Să vă ofer un exemplu — ne
spunea Bokor Francisk, secretarul
comitetului de partid din întreprin
derea de aparataj electric auto și
motoare electrice. La sfirșitul anului
trecut,
tind
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a vizitat întreprinderea
noastră, secretarul general al partidu-

lui a stabilit ca în anul 1983 să trecem
la asimilarea unor noi produse de
tehnicitate superioară — motoarele
mici sub un kilovolt. Spre înfăptuirea
acestui obiectiv și-au concentrat efor
turile comitetul de partid, toate or
ganizațiile de bază din întreprindere.
S-a pus problema pregătirii produc
ției. Dar această pregătire trebuia să
meargă mină-n mină sau să fie
chiar devansată prin pregătirea oa
menilor. Tocmai de aceea, planurile
de muncă ale tuturor organizațiilor
de partid din secțiile întreprinderii,
de fapt întreaga activitate de partid
— problemele dezbătute în adunările
generale, în ședințele de birou, sta
bilirea de sarcini concrete fiecărui
comunist — au fost revăzute și con
centrate spre perfecționarea pregăti
rii profesionale a personalului mun
citor.
...Relatările secretarului comitetu
lui de partid pot fi susținute cu ar
gumente certe. Iată, într-una din sec
țiile întreprinderii, secția de bobinat
motoare electrice, organizația de
partid a desfășurat o muncă perse
verentă, de la om la om, de expli
care a necesității ca fiecare lucrător
să-și perfecționeze cunoștințele pro
fesionale, fie el muncitor la mașină,
maistru sau inginer. Au fost învinse
dificultăți, au fost combătute ten
dințe de formalism, și astăzi absolut
toți lucrătorii din secție sînt cu
prinși într-o formă de perfecțio
nare a pregătirii profesionale. Iar
aceasta se reflectă în rezultatele
obținute, în îndeplinirea cu succes a
sarcinii stabilite de secretarul ge
neral al partidului : au fost asimi
late și se fabrică în serie noile
motoare de 1 și 0,5 kilovolți, produse
de calitate superioară, care se bucură
de aprecierea beneficiarilor interni și
externi. Merită să amintim și fap
tul că, în primele nouă luni ale
anului, gradul de înnoire a produc
ției a ajuns la 48,5 la sută, față de
40 la sută cît a fost planificat.
—• Rațiunea planurilor de muncă
trimestriale ale organizațiilor de bază
— ne spunea Barabas Laurențiu, se
cretarul comitetului de partid de la
întreprinderea de mașini, agregate
și subansamble auto — este de a ne
concepe și organiza cit mai bine ac
tivitatea, de a întări răspunderea și
disciplina față de cele stabilite. Pe
parcurs apar insă noi necesități, une
le măsuri se cer completate cu altele,
apar urgențe — unele greu de pre
văzut — care solicită birourile orga
nizațiilor de bază să acționeze cu
promptitudine.
Așa s-a întimplat atunci cînd între
prinderea a primit citeva comenzi
importante de cutii de viteză auto
pentru export. Rezolvarea acestor

sută la livrări de mărfuri la fondul
pieței ; depășiri importante de plan
au fost obținute la producția netă,
productivitatea muncii și la beneficii;
cheltuielile totale la 1 000 lei pro
ducție-marfă au fost mai mici decît
cele planificate cu 2 la sută, iar cele
materiale cu 4,1 la sută.
Locul II ; întreprinderea de ulei
Slobozia.
Locul III : întreprinderea pentru
Industrializarea sfeclei de zahăr
Bucecea, județul Botoșani.

FRUNTAȘII MUNCII - IN CARTEA DE ONOARE A MUNCII
Rezultatele întrecerii pe 10 luni din acest an
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 24 la sută la pro
ducția fizică, 10 la sută la producția
netă și la productivitatea muncii, 3,4
la sută la producția-marfă vîndută
și încasată ; depășiri importante de
plan au fost obținute la export, be
neficii și la livrări de mărfuri la
fondul pieței ; consumurile de ma
terii prime și materiale au fost mai
mici decît cele normate cu 2,6 la
sută, iar cele de energie electrică și
combustibili cu 20 la sută.
Locul II : întreprinderea de piese
de schimb și utilaje pentru industria
chimică Satu Mare.
Locul III : întreprinderea mecanică
pentru agricultură și industria ali
mentară București.

ÎN INDUSTRIA
DE MEDICAMENTE, COSMETICE,
COLORANTI ȘI LACURI
Locul I : întreprinderea de cosme
tice „Miraj" — București, cu 887,2
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți eu : 24,4 la sută la pro

ÎN INDUSTRIA METALELOR
NEFEROASE ȘI RARE,
Locul I : întreprinderea de alu
miniu Slatina cu 914,1 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 5,4 la sută la pro
ducția fizică și la cea netă, 19 la sută
la producția-marfă vîndută și înca
sată, 8,6 la sută la productivitatea
muncii ; depășiri importante de plan
au fost obținute la export și la bene
ficii ; consumurile de materii prime
și materiale au fost mai mici decît
cele normate cu 2,1 la sută, iar cele
de energie electrică și combustibili
cu 2 la sută.
Locul II : întreprinderea metalur
gică „Neferal" — București.
Locul III : întreprinderea metalur
gică de metale neferoase Copșa Mică,
județul Sibiu.
ÎN INDUSTRIA
PRELUCRĂRII LEMNULUI
Locul I : întreprinderea de mobi
lier și decorațiuni „Heliade" —
București cu 864,9 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu ; 27,6 la sută la pro

ÎN INDUSTRIA TEXTILA
(mătase, in, cînepă, lină)
Locul I : întreprinderea Filatura
de lină pieptănată București cu 786,3
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 10 la sută la pro
ducția fizică, 11 la sută la producția
netă, 4,3 la sută la export, 7,7 la sută
la productivitatea muncii, 16.9 la sută
la beneficii, 2,5 la sută la livrări de
mărfuri la fondul pieței : cheltuieli
le totale la 1 000 lei producție-marfă
au fost mai mici decît cele planifi
cate cu 1 la sută, iar cele materiale
cu 3,3 la sută.
Locul II : întreprinderea Integrata
de in Botoșani.
Locul III : întreprinderea „Postăvăria Română" — București.
ÎN INDUSTRIA ULEIULUI,
ZAHĂRULUI
ȘI PRODUSELOR ZAHAROASE
Locul I : întreprinderea de produ
se zaharoase Brașov cu 1045,1
puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 20,6 la sută la pro
ducția fizică, 16,2 la sută la produc
ția-marfă vîndută și încasată, 5 la

ÎN SECTORUL
DE CONSTRUCTII-MONTAJ
AL CONSILIILOR POPULARE
JUDEȚENE
Locul I : Trustul de construcțiimonta.j Timișoara cu 813 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 10,1 la sută la pro
ducția netă și cu 11,7 la sută la pro
ductivitatea muncii ; depășiri de
plan au mai fost obținute la numărul
de locuințe date în folosință și la be
neficii ; cheltuielile materiale la 1 000
lei producție de construcții-montaj
au fost mai mici decît cele planifi
cate cu 3,5 la sută ; consumurile de
ciment, metal, combustibili și carbu
ranți au fost mai mici decît cele nor
mate.
Locul Iî; Trustul de construcții
Bacău.
Locul III : Trustul de construcții
Argeș.

ÎN DOMENIUL
TRANSPORTURILOR FEROVIARE
— DEPOURI DE CALE FERATA
Locul I : Depoul Caransebeș cu
371,9 puncte.

comenzi a fost examinată, bineînțe
les, în colectivul de conducere al în
treprinderii, cu șefii de secții, de
ateliere și echipe. Co.mitetul de
partid a considerat însă că proble
ma realizării la timp și in cele mai
bune condiții de calitate a produselor
pentru export trebuie discutată cu
toți comuniștii din secția „520" (unde
se execută piesele) și din secția mon
taj cutii de viteză. Astfel, deși în
planurile de muncă trimestriale ale
celor două organizații au fost prevă
zute inițial alte teme, în adunările
generale ale organizațiilor de partid
din luna respectivă au fost supuse
dezbaterii, la timpul oportun, pro
bleme legate de asigurarea calității
produselor destinate exportului.
Și cum era de așteptat, dezbaterile
comuniștilor din cele două secții,
dezbateri reflectind o înaltă răs
pundere
pentru
îndeplinirea sarci
nilor nou apărute,
s-au soldat cu re
zultate bune. Iar
eficiența activi
tății
concrete
desfășurate
de
.
, .
comuniști, de co
lectivele de muncă pentru îndepli
nirea unei sarcini deosebit de
importante s-a materializat in faptul
r «nțFea?a Producție de cutii de vi
teză destinată exportului se bucură
de o binemeritată apreciere din
partea partenerilor externi.
C1fm. se $tie> la sfirșitul lunii
IM nTl%,a apărut Decretul Const- ■
acorrt.H Sgeneralizarea
acordului global — ne relata ingine
rul Ion Dumuț, membru al comitetu
lui de partid din Combinatul de prelu
crare a lemnului. Și de această dată,
voi^at'e- ori de, cite ori intervin
noi sarcini, se ridică noi probleme,
eîe au fost examinate de comitetul
conducerea combinata...PreocuPtn^u‘n^ de crearea con<iocll0d0 v^tT't.ap^area la fiecare
i >c de munca din combinat a
prevederilor decretului, prin consul
tarea activului de partid, a celor
mai buni specialiști am ajuns la con
cluzia că problema-problemelor o re
prezintă întărirea ordinii și disci
plinei. Cerința a izvorît din faptul că
avem o fabrică nouă, cu utilaje de
înalta tehnicitate și productivitate,
în care once dereglare sau defecțiune
cîtde mică, orice operație neexecu
tată la timp și ia parametrii de ca
litate ceruți ar putea diminua pro
ductivitatea muncii pe intreaga uni
tate, precum și calitatea produselor.
Gum au acționat comitetul da
partid, organizațiile de bază 7 In pri
mul nnd, ele și-au orientat imediat
lT„r,ea»Sa
asupra aceștor
aspecte. Problemele ordinii și disci
plinei, diferitele fațete ale acestora
au fost dezbătute în adunările gene
rale ale organizațiilor de partid din
secții, apoi cu toți muncitorii în ca
drul grupelor sindicale, al echipelor
de lucru. Au fost stabilite măsuri
concrete la fiecare loc de muncă pen
tru folosirea din plin a timpului da
lucru, a capacității utilajelor și ma
șinilor, pentru creșterea răspunderii
fiecărui lucrător.
Am insistat asupra experienței
acestor organizații de partid — pen
tru că ea și-a dovedit eficiența,
pentru că munca politico-organizatorică s-a dovedit unul din factorii
cu cea mai mare înriurire în rezul
tatele bune obținute de aceste între
prinderi în îndeplinirea planului
pe anul în curs.
Experiența bună acumulată tre
buie însă mai larg folosită, genera
lizată și în alte organizații — în
deosebi în unitățile de construcții și
transporturi — pentru a instaura pre
tutindeni un stil de muncă dinamic,
eficient.

Al. PINTEA

Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 11,8 la sută la vo
lumul de transport, 14 la sută la
productivitatea muncii, 3,3 la sută la
greutatea medie brută a trenului de
marfă, 1,3 la sută la utilizarea mij- ‘
toacelor de transport ; cheltuielile'
totale au fost mai mici decît cela
planificate cu 22,1 la sută.
Locul II : Depoul Galați.
Locul III : Depoul București-Triaj.

ÎN DOMENIUL CIRCULAȚIEI
MĂRFURILOR — ÎNTREPRINDERI
COMERCIALE CU RIDICATA
Locui I : întreprinderea comerțului
cu ridicata mărfuri alimentare Timi
șoara cu 255,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 7,6 la sută la li
vrări de mărfuri cu ridicata, 16 la
sută Ia beneficii, 7,7 la sută la vo
lumul livrărilor de mărfuri pe un
lucrător ; nivelul fondului de re
tribuire la 1 000 lei livrări a fost
mai mic decît cel planificat cu 4,9
la sută.
Locul II : întreprinderea comerțu
lui cu ridicata mărfuri metalo-chimice Ploiești.
Locul III : întreprinderea comerțu
lui cu ridicata mărfuri textileîncălțăminte Oradea.
ÎN COOPERAȚIA
MEȘTEȘUGĂREASCA
Locul I : Uniunea județeană a co
operativelor meșteșugărești Covasna
cu 662 puncte.
Principalii indicatori de plan au
fost depășiți cu : 3,3 la sută la pro
ducția-marfă și. prestările de ser
vicii, 4,4 la sută la producția netă,
13,4 la sută la export, 9,8 la sută la
livrări de mărfuri către fondul pie
ței, 17,5 la sută la beneficii ; chel
tuielile totale și materiale la 1009
lei producție-marfă și prestări da
servicii au fost mai mici decît cela
planificate cu 2,4 la sută.
Locul II : Uniunea cooperativelor
meșteșugărești’ metal, lemn, chimie
și construcții București.
Locul III : Uniunea județean'!!
cooperativelor meșteșugăreș
giu.
(Age’ pres)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚELE DOLJ Șl GORJ
(Urmare din pag. I)

CENTRALA ELECTRICĂ DE
TERMOFICARE DE LA ISALNIJA este primul obiectiv înscris
în itinerarul vizitei de lucru. La
sosire, muncitorii, tehnicienii si ingi
nerii acestei puternice unități ener
getice l-au întimpinat pe tovarășul
Nicolae Ceaușesâu cu sentimente de
dragoste, de stimă si respect, manifestindu-și bucuria reîntilnirii cu
conducătorul iubit al partidului și
statului nostru. Se scandează cu
entuziasm „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu
— pace !“.
Secretarul general al partidului a
fost salutat de Trandafir Cocârlă,
ministrul energiei electrice. loan
Avram, ministrul industriei construc
țiilor d'e mașini, de alte cadre din
conducerea celor două ministere, de
membri ai consiliului oamenilor
muncii din întreprinderea electrocentrale Craiova.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu este
Informat în legătură cu principalii
indicatori tehnico-economici. pu
terea medie realizată. îndeplinirea
programului de reparații. Centrala
electrică de termoficare de la Ișalnita dispune de opt blocuri cu o
putere instalată de 1 035 MW. în
decursul celor 19 ani de activitate,
această unitate energetică, care
funcționează aproape în exclusivitate
pe bază de cărbune inferior, a livrat
economiei naționale de 83* de ori
producția de energie electrică a
României din anul 1938.
în fata unor grafice edificatoare,
directorul tehnic al întreprinderii ra
portează că unitatea de la Ișalnița a
înregistrat, de la începutul anului și
pînă în prezent, un plus de 490 mi
lioane kilowați-oră energie produsă
pe bază de lignit, avînd create con
diții ca planul pe 1983 să fie realizat
cu o jumătate de lună mai devreme.
A crescut, de la o etapă la alta, pu
terea efectiv utilizată, astfel incit, la
sfirșitul celor 10 luni din acest an,
întreprinderea craioveană s-a situat
ipe locul trei în întrecerea pe țară în
ramura de profil.
în acest sens, s-a arătat că efectuarea corespunzătoare a repa
rațiilor a făcut ca numai la trei
agregate să se obțină un spor de
160 milioane kWh energie electrică.
Pe de altă parte, s-a evidențiat că
mărirea producției de energie elec
trică se datorează livrărilor ritmice
de cărbune realizate de întreprinde
rile miniere din bazinul Carbonifer
al Gorjului, termocentrala de la
Ișalnița dispunînd de un stoc de
lignit corespunzător.
Apreciind rezultatele energeticienilor de la Ișalnița, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a cerut ministrului de re
sort, celorlalți specialiști prezenți să
analizeze în mod temeinic posibili
tatea scurtării duratei de reparații
a agregatelor, în vederea creșterii
perioadei de funcționare a fiecărui
utilaj, pentru sporirea livrărilor de
energie în sistemul energetic na
țional.
Prezența secretarului general al
partidului a prilejuit o analiză
aprofundată privind îmbunătățirea
parametrilor constructivi ai cazahelor, astfel încît cărbunele inferior să
poată fi valorificat cît mai econo
mic. în acest sens s-a indicat, por
nind de la modernizările care au dat
rezultate bune, ca acestea să fie ge
neralizate și totodată să se acționeze
in continuare pentru realizarea
transformărilor și perfecționărilor ce
se mai impun.
în același timp, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a cerut ministrului indus
triei construcțiilor de mașini și spe
cialiștilor din cadrul Institutului de
cercetare științifică și inginerie teh
nologică pentru echipament energe
tic ca, pornindu-se de la ceea ce
este reușit în construcția acestor ti
puri de agregate, să se acționeze de
urgență pentru conceperea unor noi
ipuri de cazane cu randamente sujerioare, cu deplină siguranță în
exploatare, la a căror producție să
se treacă chiar din anul viitor. Mo
dificările dimensionale și tehnolo
gice indicate de secretarul general
al partidului vizează simplificarea
constructivă a cazanelor, creșterea
stabilității funcționării lor, îmbunărțirea randamentului termic, evita
rea defecțiunilor în zona de ardere,
o exploatare mai eficientă. Se are
astfel în vedere realizarea unui tip
de cazan mai adecvat condițiilor de
combustibil de care dispune țara
noastră și cu performanțe tehnico-economice și de fiabilitate superioa
re celor existente.
In continuare, se vizitează sala
mașinilor și camera de comandă,
unde este analizat modul de-funcțio
nare a echipamentelor energetice, a
utilajelor, de organizare a producției
și a muncii. Indicind 'să se acționeze
in direcția reducerii procentului de
combustibil gazos utilizat ca su
port de flacără în centrală, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat, totodată, necesitatea de a se
întreprinde măsuri hotărite, cit mai
eficiente, pentru sporirea producției
de energie electrică, pentru a crește
contribuția energeticienilor de la
Ișalnița la acoperirea cerințelor eco
nomiei noastre naționale.
Următorul obiectiv al vizitei de
lucru l-a constituit CENTRALA

ELECTRICĂ DE TERMOFI
CARE CRAIOVA-II. Elicopterul
prezidențial a aterizat pe un platou
din apropierea gospodăriei de cărrecent dată in funcțiune.
.. ”
renii au venit și aici, in nu
măr .„ 3, să-l salute cu dragoste și
prețuire, pe secretarul general al
pârtie, ai, să exprime gratitudinea

Dialog fructuos, de lucru, Ic termocentrala Turceni

lor pentru activitatea neobosită ce o
desfășoară în vederea dezvoltării
multilaterale a patriei noastre socia
liste,. pentru ridicarea bunăstării în
tregului nostru popor.
în timpul vizitei, tovarășul Nicolae
Ceaușescu s-a oprit în punctele prin
cipale de lucru de pe șantier, Ș-a in
teresat îndeaproape, în dialogul pur
tat cu ministrul energiei electrice si
ministrul industriei construcțiilor de
mașini, cu conducerea unității, de
stadiul lucrărilor, de soluțiile avute
în vedere de proiectanți și construc
tori.
Subliniind că este necesar să se
facă totul pentru ca acest important
obiectiv industrial să furnizeze ener
gie cît mai repede posibil, la capaci
tatea proiectată, secretarul general al
partidului a formulat, în același
timp, o serie de observații critice în
legătură cu modul în care a fost pro
iectată centrala, cu consumul mare
de materiale de construcție încorpo
rate, cu modul nerațional de folosire
a terenului pe care este amplasată,
supradimensionarea unor structuri
de rezistență. Tovarășul Nicolae
Ceaușescu a insistat în mod deose
bit asupra necesității grupării con
strucțiilor pe criterii funcționale. în
flux, a soluțiilor ce trebuie adoptate
pentru a se asigura producerea atît
de energie electrică, cît și termică.
în numele colectivelor de muncă
vizitate, al tuturor locuitorilor din
Dolj, primul secretar al comitetului
județean de partid, Ion Radu, a mul
țumit călduros secretarului general
al partidului pentru indicațiile și
orientările primite, subliniind că nu
va fi precupețit nici un efort pentru
transpunerea lor exemplară în Viață,
că vor fi depuse toate eforturile pen
tru creșterea substanțială a contribu
ției oamenilor muncii din Dolj la în
făptuirea programului energetic na
țional.
Adresîndu-se oamenilor muncii
craioveni, la încheierea vizitelor in
cele două importante unități ale in
dustriei noastre, secretarul general
al partidului le-a urat succese tot
mai mari în întreaga activitate, rea
lizarea in cît mai bune condiții a
planului pe acest an, multă sănătate
și fericire.
Dialogul de lucru al secretarului
general al partidului cu energeticienii, constructorii și specialiștii din
industria constructoare dc mașini și
metalurgică pe teme de deosebită
actualitate ale proiectării, construc
ției și exploatării agregatelor energe
tice, in perspectiva marilor exigențe
ce- decurg din programul energetic
național, a continuat in județul Gorj.
Pe platoul ÎNTREPRINDERII

' Potrivit tradiției strămoșești, tova
rășul Nicolae Ceaușescu este invitat
să guste pîine cu sare și vin. Un
grup de tineri și tinere oferă secreta
rului general al partidului buchete
de flori.
Dialogul de lucru cu conducerea
întreprinderii. a centralei industriale
de producere a er.ergiei electrice, a
ministerului de resort, a ministerelor
industriilor construcțiilor de mașini
și metalurgice a avut drept obiectiv
îmbunătățirea exploatării agregate
lor, creșterea fiabilității mașinilor și
instalațiilor, sporirea producției de
energie electrică realizată pe bază de
cărbune.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au
fost prezentate stadiul actual și per
spectivele de dezvoltare a acestei
puternice unități energetice. Direc
torul întreprinderii a relevat că la
Turceni. în afara celor 4 blocuri
de 330 MW existente, se află în di
ferite faze de execuție alte patru,
prin a căror punere în circuitul pro
ductiv capacitatea termocentralei va
ajunge la 2 640 MW. Sînt reliefate,
totodată, acti-unile întreprinse în ve
derea asigurării unei exploatări cît
.mai eficiente a termocentralei.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost
invitat să cunoască obiectivele celei
de-a doua etape de dezvoltare a ter
mocentralei. La prezentarea noilor
instalații ale gospodăriei de cărbune,
menite să asigure o a doua cale de
alimentare cu cărbune a centralei, s-a
precizat că aici a început rodajul la
statia de concasape si la benzile

transportoare, că s-a acționat în ve
derea dării în exploatare într-un
timp cît mai scurt a acestui obiectiv.
Secretarul general al partidului a
analizat cu factorii de răspundere
prezenți stadiul de realizare a blocu
rilor energetice din cea de-a dbuă
etapă a întreprinderii și. îndeosebi, a
cazanelor. soluțiile propuse pentru
creșterea eficientei în exploatare a
centralei. Specialiștii au raportat că,
potrivit indicației tovarășului Nicolae
Ceaușescu, blocul nr. 8 va fi prevăzut
cu două cazane, ceea ce va asigura o
exploatare judicioasă, în deplină si
guranță. a acestuia. Secretarul gene
ral al partidului a cerut să fie con
struite încă două cazane —; unul
pentru rezervă la blocurile aflate
deja în funcțiune, și altul pentru
cele ce se găsesc în faza de montaj.
S-a indicat, totodată, ca aceste agre
gate să fie amplasate cit mai aproa
pe de cazanele existente, pentru re
ducerea lungimii conductelor de
abur de înaltă și medie presiune.
Tovarășul Nîholae Ceaușescu a
subliniat necesitatea ca la blocul
energetic nr. 7, la care au în
ceput unele operații de montaj, să
fie realizate la cazanul respectiv o
serie de îmbunătățiri care să condu
că la mărirea siguranței în exploa
tare. De asemenea, secretarul gene
ral al partidului a indicat ca la blo
cul energetic nr. 8 să fie instalate ca
zane din noile tipuri ce se vor pro
duce începînd din anul viitor.
Vizitînd sala turbinelor și camere
le de comandă a unor blocuri și ca

zane. tovarășul Nicolae Ceaușescu
a cerut să fie urmărită cu strictețe
punerea in funcțiune, conform pro
gramului aprobat, a instalațiilor de
automatizare a procesului de ardere
la cazane. în vederea exploatării lor
la parametrii proiectați. Totodată,
s-â subliniat' necesitatea verificării
temeinice a utilajelor și pieselor de
rezervă.
A fost formulată, ca o sarcină deo
sebită, găsirea de soluții pentru re
ducerea conțin,uă a consumului de
combustibil în centrală. îndeosebi a
volumului de hidrocarburi pentru
susținerea arderii.
în dezbaterea problemelor privind
sporirea fiabilității echipamentului,
înlăturarea unor deficiențe în cali
tatea țevilor folosite la construcția
cazanelor. secretarul general al
partidului a cerut specialiștilor din
metalurgie și construcții de mașini
să acționeze temeinic, pe baza unui
program special, pentru îmbunătă
țirea calității. începînd cu elaborarea
otelului și terminînd cu produsul
finit, să asigure un control riguros
pe tot fluxul de fabricație.
La plecare, adresîndu-se celor
prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu
a spus: „Vă urez succese în întreaga
activitate, să faceți totul pentru a
asigura o bună funcționare a cen
tralei. Vă doresc realizări tot mai
mari, multă sănătate și fericire !“.
în aceeași atmosferă vibrantă, en
tuziastă ce a marcat întîlnirile to
varășului Nicolae Ceaușescu cu oa
menii muncii pe întreg parcursul

ELECTROCENTRALE
TUR
CENI, mii de oameni ai muncii au
făcut conducătorului partidului și sta
tului o caldă și entuziastă primire. S-a
scandat cu însuflețire minute in șir
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu
și poporul!“, „Ceaușescu — pace!“.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răs
puns cu prietenie sentimentelor de
dragoste și stimă ale celor prezenți.
în numele comuniștilor, al tuturor
locuitorilor din Gorj, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a fost salutat, cu
înaltă considerație, de Ilie Cîșu, primsecretar al comitetului județean de
partid.
A fost intonat Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România. O for
mațiune alcătuită din militari, mem
bri ai gărzilor patriotice și ai deta
șamentului de pregătire a tineretului
pentru apărarea patriei a prezentat
onorul.

La centrala electrică de termoficare de la ișalnița

vizitei a avut loc sosirea conducăto
rului partidului și statului .nostru în

CENTRUL
INDUSTRIAL-AGRAR ROVINARI, unul dintre
cele mâi tip'ere orașe ale țării, apă
rut ‘ pe harta Olteniei ca urmare a
dezvoltării activității de valorificare
a importantelor resurse de lignit din
această zonă.
Numeroși oameni ai muncii din
acest centru al energeticii românești
au tinut să fie prezenți pentru a da
expresie sentimentelor lor fată de
secretarul general al partidului —
aplaudând cu putere, ovationînd cu
însuflețire, scandînd „Ceaușescu —
P.C.R. !“. „Ceaușescu și poporul !“,
„Ceaușescu — pace !“.
Vizita la Rovinari a avut ca obiec
tiv analiza modului în cai'e se ac
ționează la această termocentrală,
în momentul de fată cea mai mare
unitate energetică aflată în funcțiu
ne. pentru utilizarea cu maximă
eficientă a capacităților de produc
ție. măsurile care se impun pentru
îmbunătățirea în continuare a în
tregii activități, pentru sporirea can
tității de energie furnizată econo
miei naționale.
Aliniată la startul producției în 1981
cu toate cele 6 grupuri energetice,
termocentrala de la Rovinari dispune
de o putere instalată de 1 720 MW,
contribuind într-o măsură importan
tă la transformarea cărbunelui infe
rior din această parte a Gorjului in
energie electrică și termică.
In dialogul cu specialiștii de aici
au, fost abordate probleme legate de
dezvoltarea unuia din sectoarele de
bază ale centralei termoelectrice —
gospodăria de cărbune. Secretaru
lui general al partidului i-au fost
prezentate stadiul actual al lucrărilor
de extindere a acestei secții, măsu
rile luate pentru sporirea substan
țială, in cel mai scurt timp, a capa
cității sale.
Directorul centralei a informat
despre modul în care tui fost înfăp
tuite orientările tovarășului Nicolae
(.'eaușescu cu prilejul precedentelor
vizite de lucru efectuate aici, indi
cațiile privind creșterea randamen
tului grupurilor energetice. îmbună
tățirea calității preparării cărbune
lui. modernizarea agregatelor și in
stalațiilor termocentralei, în scopul
utilizării intr-o măsură sporită a
potențialului său productiv.
Sînt raportate, printre măsurile
luate, modernizarea cazanelor. mon
tarea a patru grătare pe postardere.
prin care se asigură arderea com
pletă a cărbunelui, valorificarea mai
bună a puteri: sale calorice și re
ducerea consumurilor de hidrocar
buri.
Indicind să se acționeze în conti
nuare pentru exploatarea intensivă
a potențialului existent, in vederea
sporirii producției de energie, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a cerut să
fie create condiții pentru a se ajun
ge in acest scop la un consum de
cărbune de circa un milion tone pe
lună.
în acest context, secretarul gene
ral al partidului a continuat dialogul
cu energeticienii de la Rovinari in
sala de comandă a blocului energe
tic nr. 5. cu o capacitate de 330 MW.
unde s-au analizat soluțiile de mo
dernizare, îmbunătățirile aduse agre
gatelor și instalațiilor.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
comandat specialiștilor să generali

zeze, pe baza ^experienței bune acu
mulate, modificările constructive ne
cesare la toate cazanele și celelalte
echipamente aflate în dotarea centra
lei. S-a indicat, totodată, ca volumul
mare de motoare, ? echipamente Ș
subansamble rămase* disponibile J
Urma modernizării instalațiilor de ai»
să fie redistribuite în Cit mai seu
timp altor unități ale economiei n
ționale. în același timp, secreta
general al partidului a cerut să se
sească soluțiile optime pentru c
struirea unui cazan de rezervă la
patru grupuri energetice de 330 {
astfel încît să se evite golurile de
producție care apar în perioadele de
reparații și revizii.
Secretarul general al partidului a
apreciat eforturile depuse de energe
ticienii de pe această puternică plat
formă industrială a Gorjului si a ară
tat că termocentrala de la Rovin..aii
are în prezent toate condițiile pentru
a funcționa bine.
Totodată, tovarășul N icoiae
Ceaușescu a cerut să se elaboreze'
norme precise de funcționare pe toa
te fazele activității din termocentra
le. de întreținere si de revizie a echi
pamentului.
La încheierea vizitei, o gardă #-ni Li
la ră a prezentat onorul.
S-a intonat Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România.
Tineri și tinere au oferit tovarășuTui Nicolae Ceaușescu buchete d«
flori.
Luîndu-și rămas bun de la cei prezenți, secretarul general al partidu
lui a spus : „Dragi tovarăși, doresc
minerilor și energeticienilor rezulta
te cit mai bune in realizarea produc
ției de cărbune și energie electrică,
in îndeplinirea Sarcinilor de plan pe
acest ah și pe întregul cincinal. Vă
urez multă sănătate și fericire !“
Cuvintele conducătorului partidului
și statului au fost primite ca pretu
tindeni cu puternice aplauze si ovații.
Exprimînd sentimentele de dra
goste și recunoștință aie locuitorilor
Gorjului, primul secretar al comite
tului județean de partid, Ilie Cișu,
a mulțumit tovarășului Nicolae
Ceaușescu pentru vizita efectuată în
județul lor, exprimînd, totodată,
angajamentul ferm al oamenilor
muncii de aici de a-și îndeplini
exemplar sarcinile ce le revin.
în aplauzele și ovațiile celdr pre
zenți. elicopterul prezidențial a decalat. indreptindu-se spre București.
Vizita de lucru a conducătorulu
partidului și statului în județe’.
Dolj și Gorj a pus în lumină, ,prin
întreaga sa desfășurare, prin con
cluziile și indicațiile formulate,
preocuparea permanentă a condu
cerii partidului și statului, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu personal
pentru continua propășire economico-socială a țării. în acest cadru un
loc important revenind obiectivelor
stabilite privind dezvoltarea energe
ticii. Dialogul de lucru din această
zi a evidențiat, ca de fiecare dată,
dragostea și prețuirea locuitorilor
din această parte a țării, care. întîlnindu-se cu secretarul general
al partidului, și-au exprimat, ase
menea tuturor cetățenilor României
socialiste, hotărârea lor de a înfăptui
politica partidului și statului, de a
contribui cu întreaga lor forță crea
toare la îndeplinirea programului
de făurire a societății socialiste
multilateral dezvoltate în patria
noastră.
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Din milioanele de conștiințe
ale românilor,
ISTORICA HOTĂRÎRE:

M

„NE UNIM CU ȚARA
SPRE A TRĂI LIBERI Șl DEMNI"
La Alba Iulie* pe Cîmpul Iul Horea : peste 100 000 de muncitori, țârani, cărturari, hotârînd într-un singur
gînd, într-o singurâ voința Unirea cu țara

rumuri în istorie prilejuite de Expoziția Jubiliară națională dedicată împlinirii a
65 de ani de la făurirea statului național unitar român...
Drumuri în istorie, rememorind, în pragul sărbătorii Unirii, cu ajutorul
documentelor originale, al fotografiilor de epocă, al reproducerilor de presă, prin
alte exponate cu profundă semnificație, actul de luminoasă voință al maselor muncitoare
din teritoriile românești aflate sub stăpinirea imperiului austro-ungar : Unirea cu Țara,
visul de veacuri legănat prin vijeliile istoriei...
Drumuri in istorie pe care le continuăm, în pagina de astăzi, cu emoție profundă,
cercetînd cronica de aur a țării, adine grăitoare a momentului înălțător de la 1 Decembrie
1918, de la Alba lulia.
Drumuri in istorie pe care le continuăm In pagina de astăzi cu mindrie ți profund
respect pentru lupta maselor muncitoare, a clasei muncitoare, in primul rind, a
partidului ei revoluționar, a comuniștilor, care nu și-au precupețit forțele pentru
a păstra integritatea și independența țării, pentru a apăra interesele celor ce
muncesc, pentru a împlini mai inalt ți mai profund aspirația înaintașilor și anume ca
România nouă care se născuse să devină o Românie socialistă.
Drum de luptă, drum de glorii cu gindul la viitorul patriei noastre socialiste —
angajată trup și suflet ih construcția lumii noi a socialismului ți comunismului.

Șl O FIERBINTE ASPIRAȚIE
EXPRIMATĂ CHIAR ATUNCI,
ÎN ZILELE UNIRII,
care avea să se transpună,
peste cîteva decenii, în realitatea
luminoasă a zilelor noastre:
„ROMÂNIA NOUĂ DE ASTĂZI
TREBUIE SĂ DEVINĂ ROMÂNIA „A sosit, așa dar, plinirea vremii“
SOCIALISTĂ DE MÎINE!"
Decembrie 1918...
ceastă fotografie a participat la marile
Peste 100 000 de muncitori, țărani, greve politice și economice care au zguduit,
MOMENTE DIN LUPTA CLASEI MUNCITOARE, CONDUSĂ DE PARTID,
PENTRU UNITATE. PENTRU INTEGRITATEA, INDEPENDENTA
Șl SUVERANITATEA ȚĂRII

1

cărturari veniți din toate colțurile
Transilvaniei. Crișanei. Maramure
șului, Banatului s-au concentrat, într-o
inimă și voință, pe Cîmpul lui Horea, la
Alba lulia. cetatea lui Mihai cel Viteaz, să
consfințească hotărîrea Unirii cu Țara.
Iată-i intr-o fotografie de epocă ! Ochi
ațintiți spre obiectiv, steaguri tricolore
fluturînd în vîntul lui decembrie. Fiecare
chip care ne privește are povestea lui,
fiecare om aflat aici pe Cîmpul lui Horea
poate mărturisi adînca răscolire sufletească
a celorlalți peste patru milioane de ro
mâni care i-au trimis, pe ei și pe cei
1228 de delegați aleși în adunări obștești,
să pronunțe hotărirea nestrămutată de
unire într-un singur stat, într-o singură
tară — România !
Cu ei împreună, putem spune, erau
ardelenii voluntari în armata română, și
muntenii, si moldovenii, care. în pragul
asprelor bătălii cu dușmanul cotropitor, cu
un an în urmă — cum se amintea în finalul
evocării de ieri — încinseseră la Iași Hora
Unirii în jurul statuii lui Alexandru loan
Cuza, mai mult decît o simbolică anticipa
ție a actului politic decisiv exprimat pe
acest panou înfățisînd ziua de 1 Decembrie
1918. Ei povestesc despre momentele de
înaltă conștiință care i-au animat în fie
care cătun, sat sau oraș în organizarea
Consiliilor Naționale și a Gărzilor Națio
nale după ce s-a constituit Consiliul Na
țional Român Central. Fiecare muncitor
care privește spre timpul nostru din a-

în ultimul an al existentei sale, imperiul
dualist. Mii șl mii de muncitori arădâni, de
pildă, s-au adunat în zilele lui octombrie 1913
în Piața Libertății, manifestînd energic pen
tru Unire, cerînd pîine și libertate.. S-au
îndreptat apoi, în coloane strînse. spre
cetatea militară, unde soldați! au- fraterni
zat cu muncitorii, eliberînd împreună detinutii politici din închisori. File de cronică
fierbinte, care se adaugă documentelor de
pe panouri ce vorbesd despre constituirea,
după manifestație, a Consiliului muncito
resc format din români, maghiari, ger
mani. S-ar putea ca acesta să fie conside
rat un amănunt, dar e Un amănunt sem
nificativ, înfățișind. în mic. ceea ce se
petrecea pe întregul pămînt al Transilva
niei, Maramureșului, Crișanei și Banatului
în acele zile.
Gîndul lor, al milioanelor de oameni care
suferiseră secole la rînd asuprirea socială
si națională, era în întregime pătruns de
ideea altui destin, al unui destin diriguit
de legi drepte, de profunde transformări
sociale. Parcă răspunzînd gîndurilor lor,
scria atunci ziarul socialiștilor, „Adevărul" :
„A sosit, așa dar, plinirea vremii. Dar nu e
numai aceasta, ceea ce se va săvîrși la
Alba lulia. Căci nu e vorba acum numai de
dezrobirea națională, ci și de ridicarea
asupritului popor român la o treaptă mai
inaltă și omenească. Se vor proclama
acolo toate legile și reformele mari și în
semnate care vor alcătui temelia fericirii
poporului român in viitor".

Unirea, visul de veacuri,
poporul a făcut-o!'
Zeci de mii de muncitori demonstrind, la 1 Mai 1939, pentru pace, împotriva fascismului
ți a războiului. La organizarea și desfășurarea manifestației, o contribuție de seamă a
avut tinărul militant comunist Nicolae Ceaușescu

Aspect de la una din puternicele demonstrații din anul 1936, pentru făurirea unității
clasei muncitoare, in sprijinul democrației, pentru Front popular, împotriva fascismului

a. aceste „legi și reforme mari șl lupta de eliberare a Ardealului ; se aflau
însemnate" erau anunțate încă din acolo și români transilvăneni care, siliți
manifestul „Către popoarele lumii" să-și caute norocul în America, se organi
lansat de Consiliul National Român zaseră în unități speciale, luptînd pe fron
turile Occidentului, pentru ca visul româ
Central la 20 noiembrie 1918, concomitent
cu convocarea, pentru ziua de 1 decem nesc al Unirii să prindă viață. Fără îndoială
brie, la Alba lulia a Marii Adunări Na — gîndesc — se aflau acolo la Alba lulia,
ționale, document, prezentat în Expoziția mii de alți români care refuzaseră haina
jubiliară. Se fao cunoscute, astfel, lumii armatei austro-ungare și luptau acum în
libertatea răpită, pămîntul furat de grofi Franța să apropie clipa realizării marelui
si moșieri, pămînt care trebuie să se în deziderat național. Pe frontul sudic, la fel,
toarcă la țăranii români, maghiari, ger își vărsau sîngele pentru același ideal alte
mani ; sînt denunțate toate secularele în mii de români organizați în legiunea din
cercări ale oligarhiei străine de nimicire a Italia. $i erau prezenți acolo, fizic și sufle
unei întregi națiuni, care se afla în drep tește, vibrînd de emoție, ostașii regimente
turile ei, pe pămîntul ei strămoșesc, cu lor care-i ajutaseră pe cehi, la Praga, în
limba ei strămoșească, cu zestrea ei de zilele lui octombrie, să-și proclame Repu
cultură, de civilizație specifică, prin ac blica. Erau toti, acolo, la Alba lulia. era
țiuni dintre cele mai crude și îndelung întregul popor român, în sala Marii Uniri,
exersate pe trupul și sufletul poporului
pe Cîmpul lui Horea, cînd s-a rostit, în
român ; sînt afirmate cu tărie gîndul și auzul întregii lumi că Marea Adunare Na
fapta românilor de a-și construi noua țională este CONSTITUANTA și deschisă.
viată, într-o tară unită în deplină egali
Da, era o CONSTITUANTĂ, deosebintate în drepturi și datorii și în strînsă du-se de oricare altă adunare sau întru
frăție cu naționalitățile care. în decursul nire a românilor de pînă atunci. Pentru că.
istoriei s-au așezat treptat lîngă ei. îm de data aceasta, aici, în mijlocul Transil
preună suferind jugul opresiunii, al ex vaniei, a moșiei străbune daco-romane, ro
ploatării.
mânii își trimiseseră delegații aleși prin vot
Dintr-o altă fotografie-document ne pri unanim de către toți transilvănenii grăitori
vește delegația formată din 12 bărbați a ai dulcelui grai al Mioriței, masele largi
Ineului. Pe Cîmpul lui Horea, în acea di participînd direct la Marea Adunare, care
mineață de 1 decembrie 1918, stegarul dele a căpătat astfel un profund caracter plebis
gației Ineului, Nicolae Valea, purta drape citar. democratic, reprezentînd națiunea ma
lul tricolor înmînat lui de marinarii români joritară dintotdeauna pe aceste meleaguri,
din fosta flotă austro-ungară răsculați în hotărînd singură asupra soartei sale, acțioporturile Adriaticei. A fost voința lor, a nînd în consecință. Și, atunci, oricine, aoromarinarilor, ca acel steag, purtînd incă mi piindu-se mai mult de manifestul „Către
rosul prafului de pușcă al represiunii con popoarele lumii" și citindu-i finalul care
duse de amiralul Horthy, să grăiască despre spune : „Din ceasul acesta, oricum ar decide
dorința lor arzătoare de Unire acolo unde puterile lumii, națiunea română este hotăHorea, cu un ultim suspin în cumplitul lui rită a pieri mai bine decît a suferi mai
supliciu rostise : „Mor pentru națiune !" departe sclavia și atîrnarea !“ — va înțe
Gîndesc, privind succesiunea documentelor: lege pe dată că Unirea nu a fost darul nici
la Alba lulia, în dimineața aceea cu prima unei conferințe conjuncturale internațio
fulguială a lui decembrie 1918, se afla acolo, nale, ci rodul luptei și al voinței
fără îndoială, șl strănepotul martirului Ho nestrămutate a întregului popor român,
rea. numit tot Nicola Ursu, care, in toamna hotărît să-și croiască un nou viitor, unit în
anului 1914, trecuse în România, în fruntea vatra sa strămoșească. Unirea, visul de
a 400 de soldați moți, pentru a se înrola in veacuri, poporul a infăptuit-o!
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în deplină egalitate și frățietate
23 August 1944 : formațiuni de luptă patriotică, organizate și conduse de partid, în acțiune
împotriva trupelor hitleriste din Capitală

ocumentele Expoziției jubiliare ne timpului : „Poporul secuiesc, neinfluențat
deschid apoi alte pagini de istorie, de politicienii fostului regim maghiar, va
conținînd ecourile Unirii, aducînd ști să găsească calea cea curată ce duce Ia
spre noi gîndurile și speranțele na înfrățirea neamurilor" — spune o proclama
ționalităților conlocuitoare, gînduri și ție
spepublicată

în ziarul „Brassâi Lapok",
ranțe transmise viitorimii de memoria din Brașov.

D

La Mediaș, în 1919, Consiliul central să
sesc și Consiliul național săsesc, întrunite
în adunare, adoptă o rezoluție în care sa
lută cu entuziasm unirea românilor și de
cide : „Poporul săsesc se alătură la hotă
rîrea Adunării naționale de la Alba lulia 1“
La rindul lor, șvabii din Banat votează în
adunarea lor ținută la Timișoara la 10 au
gust 1919 o rezoluție de unire a Transilva
niei și Banatului cu România. O delegație
de șvabi va pleca la Conferința de pace de
la Paris, căreia îi va înmîna un memoriu.
Cităm un fragment : „Secole de viață co
mună ne-au învățat să apreciem pe vecinii
și pe conlocuitorii noștri la justa lor va
loare și experiența din timpurile din urmă
n-a făcut decît să întărească convingerea
că numai unirea cu România Va putea să
ne ofere garanțiile suficiente pentru exis
tența și progresul nostru".

Paginile de Istorie îsl au consistenta lor,
dincolo de captivanta derulare a evenimen
telor. consistentă care se dezvăluie prin
profunde înțelesuri capabile să ne indice
drumurile viitorului. Un document aparte,
semnificativ, poartă. în litera si în spiritul
lui. viziunea contemporanilor actului de la
1 Decembrie 1918 despre izbînda vieții
noastre noi de astăzi. Ne apropiem și mai
mult de unul dintre panourile Expoziției
jubiliare si, citim finalul declarației Comi
tetului executiv al Partidului socialist și
al Comisiei generale a sindicatelor din
România : „Salutăm cu bucurie dezrobirea
națională a poporului român din provin
ciile subjugate pînă acum și respectăm legămintele de unire hotărîte... România
nouă de astăzi trebuie să devină România
socialistă de mîine". București. 13 februa
rie 1919.

Comuniștii — stegarii luptei pentru
integritatea și suveranitatea patriei
-a deschis, odată cu făurirea statu
lui național unitar român, o nouă
filă în istoria neamului nostru, o
nouă etapă social-politică si econo
mică. asigurindu-se premisele pentru
voltarea mai intensă a forțelor de produc
ție, pentru promovarea progresului econo
mic, social și cultural al tării. O altă filă
de istorie începea să se scrie cu majuscule
de către masele muncitoare conștiente de
greutățile uriașe de după război. însufle
țite însă de marile speranțe ne care ac
tul Unirii, le deșteptase în sufletul lor. Pe
temelia Unirii au crescut și s-au întărit
forțele clasei muncitoare, ale mișcării re
voluționare. lupta pentru democrație luînd
un avînt de un dinamism deosebit. Unul
dintre panouri redă, amplu, momentul de
covîrșitoare importantă politică si socială
al creării Partidului Comunist Român în
mai 1921. Expoziția jubiliară se constituie
într-o cronică impresionantă a luptei po
porului român, condus de partidul comu
nist. pentru desăvîrsirea marilor comanda
mente ale Unirii de la 1 Decembrie 1918,
pentru transformarea în realitate a visu
lui de aur al muncitorilor, țăranilor si in
telectualilor — societatea fără clase, orînduirea libertății si dreptății sociale.
Pe steagul de luptă al partidului stătea
scris că eliberarea de sub orice dominație
și asuorire nu este posibilă decît numai
dacă clasa muncitoare, toti cei ce mun
cesc vor acționa în strînsă unitate. Nu
meroase documente ale timpului ne vor
besc elocvent despre marile bătălii de
clasă conduse de comuniști, despre uria
șele greve muncitorești din anii 1929—1933,
cu tot tumultul lor de fapte și ac
țiuni, demonstrind strălucit că parti
dul comunist se dovedea. încă de la
constituirea sa. conștiința înaltă a între
gului popor. Și începuseră să se perin
de anii în care norii negri, amenințători ai
fascismului și ai războiului se ridicau Ia
orizontul vieții internaționale. Din adîncă
ilegalitate, partidul a tras, primul, sem
nalul de alarmă, avertizînd. chemînd la
luptă unită forțele progresiste pentru a
bara drumul fascismului. Sînt anii în care
se aruncă în luptă, cu înflăcărarea revolu
ționarului însuflețit de idealul nobil al
dreptății si al libertății, tînârul comunist
Nicolae Ceaușescu. Documentele timpului
îi leagă numele de importante acțiuni ale
partidului comunist — participarea sa în
conducerea Comitetului National Antifas
cist. acțiunile pline de îndrăzneală revo
luționară în sprijinul conducătorilor gre
vei muncitorești din 1933, arestați de au
toritățile burghezo-moșierești. neînfricata
sa activitate de militant al partidului în
mijlocul maselor muncitoare din uzine și
de ne ogoare, care-i atrage arestarea și
condamnarea la ani grei de temnită in pro
cesul din 1936 de la Brașov. Drumul său
de luptă, drum eroic al partidului comu
nist. în slujba căruia el și-a dăruit cu pa
siune. cu profund patriotism, cu înaltă
răspundere si snirit revoluționar nesecat
întreaga-i energie clocotitoare. El — revo
luționarul comunist născut în anul Unirii —
lsi dedicase toate forțele sale de gînd îna
ripat și de faptă cutezătoare realizării de
pline a marilor aspirații exprimate de ma
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sele muncitoare pe Cîmpul lui Horea la 1
Decembrie 1918, pentru înfăptuirea Româ
niei socialiste de mîine. așa cum o dorise
ră muncitorii care si-au adus contribuția
hotăritoare
la înfăptuirea statului national
dez

unitar român. Documentele de pe panou
rile Expoziției jubiliare ne vorbesc despre
luciditatea și tenacitatea luptei partidului
care făurea, cu suplețe și înțelepciune poli
tică. unitatea tuturor forțelor democratice
ale tării, mobilizîndu-le într-un front
popular puterftic. capabil să împiedice ten
dințele revizioniste, chemînd la apărarea
neclintită a integrității pămintului stră
moșesc. în această luptă se regăseau,
umăr la umăr, muncitorii, țăranii, intelec
tualii cinstiți, toti oamenii muncii. fără
deosebire de naționalitate, toti acei cărora
le erau scumpe ca lumina ochilor libertatea,
unitatea, cucerite cu jertfe nemăsurate,
frăția cimentată în munca și lupta comu
ne. Cu aceste năzuințe porniseră la drum
în anul Unirii, acestor visuri își dărui
seră tot ce aveau ei mai prețios — capa
citatea creatoare, speranțele într-un viitor
de libertate, de dreptate, de echitate sădite
temeinic în conștiințe de partidul comu
nist. înțeleseseră profund că visele lor,
speranțele lor, însăși marea lor hotărîre de
unire de la Alba lulia, erau pîndite de
manevrele forțelor fasciste mereu în ofen
sivă datorită îngăduinței si jocului po
litic nefast, jocul cu focul războiului la
scară internațională. Oamenii îi urmau pe
comuniști în această aspră bătălie de
demascare a fascismului. Germania nazistă
și aliatii ei promovind politica imperialis
tă agresivă de reîmpărțire a lumii și de
dominație mondială. în timp ce se rosto
goleau agresiuni după agresiuni Împotriva
unor state europene. România unită este
ținta unor atacuri din ce în ce mai puter
nice din partea statelor fasciste. Unul din
tre panourile Expoziției jubiliare înfățișea
ză acele momente de organizare politi
că excepțională, acțiunea fermă a comuniș
tilor pentru mobilizarea întregului popor
în lupta de dejucare a intențiilor agre
sive fasciste. Cu aceste sentimente de pu
ternică unitate pentru apărarea integrită
ții țării, zeci și zeci de mii de oameni ai
muncii au dat forță, uriașă energie mari
lor demonstrații antifasciste ale muncito
rimii din întreaga țară la 1 Mai 1939, la
organizarea cărora tovarășul Nicolae
Ceaușescu și-a adus contribuția hotăritoare
de ostaș al partidului călit în aspre bă
tălii revoluționare. La aceste ample mani
festații au participat mase mari de tineri
la mobilizarea cărora un rol de seamă l-a
avut tovarășa Elena Ceaușescu (Petrescu).
Fotografii de epocă surprind uriașele
mase de muncitori, țărani, intelectuali
rostind un NU hotărît dictatului, ce
rînd arme pentru apărarea hotarelor tă
rii. Sînt masele de oameni ai muncii —
milioane și milioane — mobilizate de
comuniști la înfruntarea cu fascismul
agresor ; sînt bătălii organizate de partid
— forța politică animată de fierbinte pa
triotism, care chema, mobiliza toate ener
giile țării pentru apărarea independenței,
suveranității și integrității țării.

începea o eră nouă sub semnul
unității de neclintit pentru făurirea
unei lumi a dreptății
coul acestor bătălii răzbate peste an. după cum au stabilit specialiști mili
timp, înfătișindu-ne pagini de mă tari și istorici ai celui de-al doilea război
reț eroism, de luminos exemplu de mondial — este opera strălucită a parti
patriotism al clasei noastre munci dului comunist, operă in a cărei structură
toare, al comuniștilor, cei mai buni fiiintimă
ai
este încorporată uriașa, complexa
patriei, militanți pentru împlinirea celor muncă de construire a unității Frontului
mai fierbinți năzuințe dfe libertate și drep Unic Muncitoresc și, pe baza lui, a unirii
tate ale întregului nostru popor. Aveau tuturor forțelor democratice românești, a
să dovedească în anii cumpliți ai agresiu ridicării întregului popor român la lupta
nii fasciste că exemplul lor de eroism, de pentru plămădirea noului destin al patriei.
luptători neclintiți pentru apărarea patriei
O nouă istorie pe pămîntul românesc, în
și a poporului constituie flacăra înaltă, de care aveau să se realizeze deplin toate
nestins, de nebiruit a mobilizării milioa marile deziderate ale Unirii, ducîndu-le
nelor și milioanelor de oameni ai muncii mai departe, pe noi culmi de progres și
la organizarea și declanșarea Revoluției civilizație. Dar despre această nouă eră,
de eliberare socială și națională, antifas bogat înfățișată în documente de Expozi
cistă și antiimperialistă de la 23 August ția jubiliară națională dedicată împlinirii
1944.
a 65 de ani de la actul Unirii de Ia 1 De
Actul istoric de la 23 August 1944 — eve cembrie 1918, vom relata în numărul viitor
niment cu un puternic răsunet în întreaga al ziarului.
lume, scurtind războiul și, deci, suferin
țele omenirii cu cel puțin o jumătate de
Dionlsle SINCAN
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Cu ocazia celei de-a 65-a aniver
sări a Creării Partidului Comuniști
lor
din
Ungaria,
ambasadorul
R. P. Ungare la București, Miklos
Barity, a organizat, marți seara, la
sediul ambasadei, prezentarea filmu
lui „Recviem Roșu", a cărui regie
este semnată de Grunwalszky Fe
renc.

Au participat Nicolae Mihai și
Stan Soare, gdjuncți de șefi de sec
ție la C.C. al P.C.R., Maria Groza,
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, activiști de partid și de stat,
reprezentanți ai unor organizații de
masă și obștești, oameni de artă și
cultură, ziariști.
(Agerpres)

Șantierele de investiții
(Urmare din pag. I)

important pentru intensificarea rit
mului lucrărilor îl au punerea la
punct si aplicarea unor tehnologii de
lucru avansate, sporirea gradului de
industrializare și mecanizare a lu
crărilor. generalizarea experiențelor
înaintate in muncă, a inițiativelor
valoroase.
De bună seamă, activitatea con
structorilor și montorilor este nemij
locit legată și de încheierea grabnică
a tuturor pregătirilor pentru asigura
rea unor condiții normale de lucru pe
șantiere în perioada sezonului rece.
Din păcate, nu peste tot stadiul aces
tor pregătiri este satisfăcător și nici
nu se acționează cu operativitatea
necesară în vederea încheierii lor.
Este cazul unor șantiere aparținind
trusturilor de construcții industriale
din București, Iași, municipiul
Gheorghe Gheorghiu-Dej și altele,
care mai au multe de făcut la acest
capitol. La lucrările de izolații, pe un
șir de șantiere se înregistrează nerealizări importante ; ca atare, inte
gritatea și starea de conservare a
conductelor și utilajelor tehnologice
montate în interiorul halelor con
struite sînt serios periclitate. Princi
pala cauză a acestei situații constă
în restanțele mari existente in livra
rea materialelor izolatoare de către
unitățile Centralei materialelor de
construcții și, mai ales, de către în
treprinderea de materiale izolatoare
din Șimleu Silvaniei. Nu întîmplător,
din acest motiv, pe șantierele noilor
instalații și capacități de la Combi
natul de îngrășăminte chimice din
Arad, întreprinderile de fibre artifi
ciale din Dej și Brăila, întreprinde
rea de articole tehnice din cauciuc
Botoșani, Combinatul chimic Făgă
raș, ritmul de lucru continuă să se
mențină sub posibilități și necesități,
deși este vorba de investiții cu ter
men de punere în funcțiune chiar în
acest an.
Cu toată claritatea și răspunderea

trebuie să se înțeleagă că disciplina
de plan în domeniul investițiilor im
pune și asigurarea de condiții cît mai
bune de lucru în perioada sezonului
rece, deoarece de aceasta depind într-o măsură hotărâtoare continuitatea
și ritmicitatea lucrărilor la numeroase
obiective, precum și demarajul vigu
ros al activității din anul viitor. Iată
de ce conducerile trusturilor în cau
ză, factorii de resort 'din ministerul
coordonator au datoria să analizeze
cu maximă exigență stadiul acestor
pregătiri pentru iarnă, condițiile efec
tive de lucru de pe șantiere și să
adopte cu operativitate cele mai po
trivite măsuri pentru înlăturarea neîntîrziată a rămânerilor în urmă exis
tente în această privință.
întreaga activitate pentru accelera
rea execuției lucrărilor trebuie să se
desfășoare permanent sub directa
conducere a organelor județene de
partid, a organizațiilor de partid de
pe șantiere. Ele sînt chemate să mili
teze pentru întărirea responsabilită
ții, disciplinei și ordinii în muncă,
pentru organizarea temeinică a lu
crărilor pe șantiere, pentru soluțio
narea operativă a problemelor care
se ridică la un obiectiv sau altul —
angajând în acest scop pe toți fac
torii cu răspunderi în finalizarea
grabnică a noilor capacități de pro
ducție prevăzute să intre în func
țiune în acest an. Prin întreaga lor
activitate organizatorică și politicoeducativă, organele și organizațiile
de partid trebuie să determine con
centrarea maximă a forțelor, a ener
giilor constructorilor, montorilor șl
beneficiarilor sore îndeplinirea aces
tei sarcini majore stabilite de con
ducerea partidului, astfel ca econo
mia națională să beneficieze cît mai
repede cu putință de noile obiective
și capacități, a căror producție con
tează în mecanismul echilibrat al
economiei, în asigurarea ritmurilor
superioare de dezvoltare economică
prevăzute în planul pe cel de-al pa
trulea an al cincinalului.
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Frumoase rezultate ale boxerilor români
la campionatele mondiale pentru juniori
• Fînățan și Paisz in finalele categoriilor cocoș și grea
ciul cu Pedro Montalvo (Cuba). în
SANTO DOMINGO 22 (Agerpres).
finală, Miclos Paisz îl va întîlni pe
— Campionatele mondiale de box
americanul Arturo Williams.
pentru juniori au continuat, la Santo
Domingo (Republica Dominicană), cu
Alte rezultate : categoria muscă :
prima gală a semifinalelor. Printre
Julio Gonzalez (Cuba) b.p. Nedelcio
pugiliștii calificați în finale se nu
Sabev (Bulgaria) ; Thierry Jacob
mără și sportivii români Marian
(Franța) b.p. Pedro Sanchez (Repu
Fînățan și Miclos Paisz, care, în urma
blica Dominicană) ; categoria pană :
victoriilor obținute, și-au asigurat
Ramon London (Cuba) b.p. Shane
medaliile de argint.
Knox (Anglia) ; Abraham Mieses
în limitele categoriei cocoș. Marian
(Republica Dominicană) b.p. Marc
Fînățan l-a învins la puncte, cu o
Menard (Canada).
decizie de 3—2, pe columbianul Luis
în a doua gală semifinală, la ca
Mendoza, urmind Kă dispute finala
tegoria supergrea. canadianul Leroy
cu Juan Molina (Porto Rico), care
Lewis a dispus la puncte de Marin
I- a întrecut, prin K.O. în repriza a
Răcanu (Romania), pugilistul român
II- a, pe Jamil Pagand (Canada).
rămînînd în posesia medaliei de
La categoria grea, Miclos Paisz a
bronz.
cîștigat, la puncte (decizie 4—1), me
lt'
★
ȘAH
FOTBAL
în „Cupa U.E.F.A." la fotbal se
Prima partidă a meciului, dintre
marii maeștri Gări Kasparov" și Vik
vor disputa astăzi meciurile tur din
tor
Korcinoi, care-și dispută la Lon
optimile de finală.
Iată programul jocurilor : Lens —
dra una dintre semifinalele turneu
Anderlecht ; Sparta Rotterdam —
lui candidaților la titlul mondial
Spartak Moscova ; Radnicki Niș —
masculin de șah, a fost cîștigată de
Hajduk Split ; Watford — Sparta
Viktor Korcinoi, la mutarea a 53-a.
Praga ; Bayern MUnchen — Totten
In cealaltă semifinală, care începe
ham ; Nottingham Forest — Celtic
astăzi tot la Londra, se vor întilni
Glasgow ; Austria Viena — Intermarii maeștri Zoltan Ribli și Vasili
nazionale Milano ; Sturm Graz — Lo
komotiv Leipzig.
Smislov.

tv
PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 Școli șl tradiții. Un liceu tricentenar : Nicolae Bălcescu —
din
București
16,25 Viața- culturală
16.50 Tragerea Pronoexpres
17,00 Universul femeilor
17.50 1001 de seri
,
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie
20,35 Memoria documentelor. 65 de ani
de la făurirea statului național

cinema
0 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;
13,30;
15,45: 18; 20,15, GRIVIȚA (17 08 38) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
e Zidul: CENTRAL (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;
11,13;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 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.
0 Balul de sîmbătă seara : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 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.
0 Baloane de curcubeu : MUNCA
(21 50 97) — 15: 17,15; 19.30.
© Neamul Șoimăreștilor — 9: 12;
14,30, Albinuța — 17;
19 : ARTA
(21 31 86).
• Rubedeniile : STUDIO (59 53 15) —
10; 12; 14; 16; 18; 20.

unitar român. România — militan
tă activă pentru unitatea popoare
lor în lupta pentru pace, dezarma
re, democrație și progres
20,50 Teatru TV : „Răspîntia cea mare"
de Victor Ion popa. Ultima parte
21,45 Stop-cadru pe mapamond. O Ima
gine caleldoscopică a lumii de as
tăzi. a realităților planetei noastre
22,00 Melodii și interpreți (color). Alia
Balanova
22,30 Telejurnal (parțial color)
PROGRAMUL 2
20,00
20,20
21,00
21.30

Telejurnal
scena și ecranul
Din țările socialiste
Mic dicționar de operă șl balet.
Litera „S“ (III)
22.30 Telejurnal

© 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
și
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 întîmplat 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 :
PBOGRESUL
(23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Zile din trecut : TIMPURI
NOI
(15 61 10) — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
© 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,

Manifestări științifice
și cultural-educative consacrate finirii
în cadrul „Zilelor academice clu
jene", manifestare organizată de
filiala din Cluj-Napoca a Acade
miei Republicii Socialiste România,
au avut loc vernisajul expoziției
„Cartea în slujba unității naționale
a poporului român" și simpozionul
„împlinirea unui mare ideal : fău
rirea statului național unitar ro
mân". Au participat oameni de ști
ință și cultură, cadre didactice uni
versitare, studenți. (Al. Mureșan).

La Craiova a avut loc simpozio
nul științific cu tema „Făurirea
statului național unitar român —
moment crucial în lupta maselor
pentru libertate și progres. Unita
tea și coeziunea întregului popor în
jurul partidului — factor fundamen
tal al făuririi societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintării
României spre comunism". La această amplă manifestare — orga
nizată în plen și pe 8 secțiuni — au
participat oameni
de știință, cadre
didactice univer
sitare din învățămîntul liceal și
gimnazial,
din
București și Cra
iova. activiști de
partid și de stat,
numeroși oameni
ai mundi. Au
fost prezentate aproape 100 de co
municări și refe
rate.
(Nicolae
Băbălău).
Marți s-au des
fășurat numeroa
se manifestări or
ganizate de comi
tetele județene ale Uniunii Tine
retului Comunist pentru a marca
împlinirea a 65 de ani de la Unirea
de la 1 Decembrie 1918. La Clubul
tineretului din Oltenița, un mare
număr de tineri muncitori, tehni
cieni și ingineri din localitate au
participat la simpozionul „înfăptui
rea statului național unitar român —
năzuință de veacuri a poporului
român". La clubul „1 Mai" din
Comănești a avut loc expunerea
intitulată „Lupta pentru unitate și
independență națională, trăsătură
fundamentală a poporului român".
Clubul tineretului din Zalău a găz
duit, la rîndul său, întrecerile din
cadrul fazei municipale a concursu
lui desfășurat sub genericul „Uni
rea Transilvaniei cu România — pa
gină glorioasă în istoria poporului
român". Numeroși elevi și tineri
muncitori din Blaj au luat parte, la
Clubul tineretului din localitate, la
simpozionul cu tema „Unirea de la
1 Decembrie 1918, eveniment de im
portanță deosebită în istoria po
porului român".
în ultima decadă a lunii noiem
brie, în municipiul și județul Con
stanța se desfășoară manifestările
politico-educative și cultural-științifice grupate sub genericul „Pon
tica 1983“ — dialog cultural cu
viața. Ediția din acest an a mani
festărilor are loc sub semnul ani
versării Unirii, căreia îi este dedi
cată și sesiunea științifică a Mu
zeului de istorie națională și ar
heologie din Constanța. Sînt orga
nizate în acest cadru simpozioane
științifice, spectacole artistice, ex
poziții de artă, întîlniri ale crea
torilor, artiștilor și oamenilor de
știință cu oameni ai muncii din
unitățile economice ale județului,
precum și a III-a ediție a Festiva
lului interjudețean de muzică co
rală „Ioan D. Chirescu". (George
Mihăescu).

Marți a avut loc, la Casa de cul
tură a Ministerului de Interne, un
simpozion dedicat aniversării a 65
de ani de la făurirea statului na
țional unitar român, în cadrul că
ruia au fost prezentate comunică
rile : „Lupta pentru unitate, perrhahență a istoriei poporului ro
mân"; ..Socialiștii români si făuri
rea statului național unitar român";
„Ecoul internațional al făuririi sta
tului național unitar român". Sim
pozionul a fost urmat de un pro
gram artistic dedicat aceluiași eve
niment.
La Muzeul Țării Făgărașului
din municipiul Făgăraș, județul
Brașov, a avut loc simpozionul „65
de ani de la făurirea statului na
țional unitar român". La clubul în
treprinderii „Electroprecizia" din
Săcele s-a desfășurat simpozionul
„Făurirea statului național unitar
român, moment crucial în luptă
maselor populare
pentru libertate
și progres. Unita
tea și coeziunea
întregului popor
în jurul partidu
lui, factor funda
mental al făuririi
societății socialis
te
multilateral
dezvoltate". „Cu
noașterea trecutu
lui de luptă al
poporului
nos
tru, a istoriei pa
triei,
cultivarea
mîndriei pentru
mărețele realizări
din anii socialis
mului" se intitu
lează dezbaterea
care a avut loc la clubul în
treprinderii „Colorom" din Codlea.
(Nicolae Mocanul.
Comitetul județean de cultură și
educație socialistă Olt, în colabora
re cu secția de istorie a muzeului
județean și cu filiala locală a
Arhivelor Statului, au realizat ex
poziția itinerantă „Unirea, națiunea
a făcut-o". Panourile, cuprinzînd
materiale de arhivă, fotocopii, tex
te, hățți, vor fi prezentate locuito
rilor 'din Șerbănești, Scornicești,
Piatra Olt, Osica. Corabia. Caracal
și Drăgănești. (Iancu Voicu).

La Școala interjudețeană de
partid din Oradea a avut loc sim
pozionul „Unirea de la 1 Decembrie
1918 — opera întregului popor".
Participanții — cadre didactice și
muzeografi de la Muzeul Țării Crișurilor — au evocat semnificația
actului de desăvîrșire a statului na
țional unitar român, relevînd rolul
maselor populare, al mișcării mun
citorești și socialiste la înfăptuirea
Unirii. Cu acest prilej a fost ver
nisată o expoziție documentară,
(loan Laza).
Ieri, în sala Casei municipale din
Drobeta-Turnu Severin, a avut loc
simpozionul „Unirea — act de voin
ță al întregii națiuni". Au luat parte
conducători de unități industriale
și Instituții, profesori de științe
sociale. (Virgiliu Tătara).

La Tîrgu Mureș s-a desfășurat
simpozionul științific „65 de ani de
la făurirea statului național unitar
român", la care au participat cadre
didactice universitare și din-învățămîntul liceal, conducători de în
treprinderi și instituții, cercetători
științifici. (Gheorghe Giurgiu).

Un simbol al unității
(Urmare din pag. I)

La Cluj-Napoca. într-o neuitată zi a acestei toamne aurii,
înconjurat de o imen
să mare de oameni,
de inimi fierbinți,
care băteau la unison,
primit cu dragoste,
deopotrivă de munci
torii de pe platforma
industrială clujeană,
de elevi și studenti si
cadre didactice, de ti
neri care scandau cu
emoție și entuziasm
numele — Nicolae
Ceausescu — secreta
rul general al partidu
lui a rostit cuvinte
pline de magistrală
clarviziune
politică,
despre vitalitatea na
țiunii noastre socia
liste. despre ceea ce
trebuie să împlinim
noi toți. acum. în

preajma celei de-a
65-a aniversări a Uni
rii. Acolo. în acea zi
de septembrie. în Pia
ța Mihai Viteazul din
Cluj-Napoca.
vizio
narele cuvinte ale
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, ale ctito
rului de tară, ale cti
torului statuilor lui
Mihai Viteazul mi-au
apărut sculptate în
azurul acelei zile pes
te frunțile mulțimii,
peste steagurile trico
lore și roșii.
Față în față cu lo
cuitorii străvechii ce
tăți de la poalele FeTeacului. față în fată
cu statuia neînfrica
tului luptător pentru
unire și unitate na
țională.
președintele
României
socialiste
vorbea în numele pre
zentului, al istoriei și

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 23 noiembrie, ora 20 — 26
noiembrie, ora 20. în țară : După o ră
cire care se va resimți cu deosebire
în regiunile din nordul și estul țării,
vremea va intra într-un proces de în
călzire. Cerul va fi schimbător,
cu
înnorări mai
accentuate în regiunile
din nord-vestul țării, unde vor cădea
precipitații locale, sub formă de nin
soare, lapoviță și ploaie. Vîntul va su

COSMOS (27 54 95) — 9; 11,30;
14;
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.
0 Hercule cucerește Atlantida : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30;
17,45; 20.
0 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).
0 Lanțul amintirilor ; MODERN
(23 71 01) — 9; 12; 16; 19.

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, sala
mică) : Titanic vals — 19,30; (sala
Teatrului Giulești) :
Comedie
de
modă veche — 19.
0
Filarmonica
„George Enescu*
(15 68 75, la Muzeul de artă al Repu
blicii Sopialiste România) : Seară de
muzică preclasică. Anca Iarosevici —
viola da gamba. Remus Manoleanu —
pian — 18.

al viitorului comunist
al patriei.
în acea dimineață
de septembrie am av,ut impresia că bron
zul statuii iui Mihai
Viteazul s-a însuflețit,
vibrînd de-o nouă
viață. Porumbeii așe
zați pe umărul de
metal al Voievodului
s-au înfiorat, apoi
și-au luat zborul, desenînd un alfabet al
frumuseții si iubirii —
pe arcul Clujului, al
Transilvaniei, al Româ
niei I Cuvintele prin
seseră. ca o sămîntă
bună. în conștiințele
noastre, ele vorbeau
despre omenie, des
pre muncă si pace,
despre Unirea si uni
tatea întregului ■ po
por în jurul partidu
lui comunist.

fla moderat, cu intensificări de scurtă
durată predominînd din sectorul vestic.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între minus 7 și plus 3 grade, pe alocuri
mai scăzute în primele nopți, iar cele
maxime între zero și 10 grade, mai ri
dicate la sfîrșitul intervalului. Se va
produce ceață mai ales
vestul, sudul
și centrul țării. Izolat, în nord-vest,
condiții de polei. în București : După
o răcire de scurtă durată, vremea se va
încălzi. Cerul va fi variabil. Vîntul va
sufla moderat. Temperaturile mini me
vor oscila între minus 4 și zero grade,
iar cele maxime între 3 și 7 grade. Sea
ra și dimineața ceață. (Otilia Diaconu,
meteorolog de serviciu).

0 Opera Română (13 18 57) : Choplniana, Bolero, Carmen — 18.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Gustul parvenirii — 19; (sala Grădi
na Icoanei, 12 44 16) : Rezervația de
pelicani — 19.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop
pe autostradă — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Doi
tineri din Verona — 19.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Studio) : Calandria — 19.
© Teatrul Giulești
(sala Majestic,
14 72 34) : Anunț la mica publicitate
— 19; (la clubul „Republica4’) : Opinia
publică — 15.
0 Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase*
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Albă ca Zăpada și cei 7 pitici — 10;
Pinocchio — 17.
© Teatrul „Țăndărică- (15 23 77) : Tigrișorul Petre — 17; (sala Batiștei) :
Noul nostru vecin — 10.
© Circul București (11 01 20) : Popeye
marinarul și corabia veseliei — 19,30.
0 Studioul de teatru al
I.A.T.C.
(15 72 39) : Suflete tari — 19.
© Conservatorul „Ciprian Porumbescu44 (14 26 10) : Concert simfonic. Diri
jor : Aurel Niculescu — 18.

PUN ACW UNITA A POPOARELOR, SA NE
INLAIDRATA PRIMEIDIA NUCLEARA, SA SE ASIGURE
PACEA SI DESTINDEREA IN EUROPA $1 IN LUME I
Unanima și deplina aprobare fața de cuvîntarea
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de înflăcăratele
sale chemări la acțiune pentru apârarea păcii,
față de Apelul Marii Adunări Naționale
Un vibrant apel la rațiune
Cuvintele Înflăcărate ale to
varășului Nicolae Ceaușescu rostite
de la tribuna Marii Adunări Na
ționale, numeroasele inițiative ale
României destinate prevenirii unei
catastrofe nucleare și-au găsit un
ecou adine în inimile noastre, ale
tuturor. Mesager al dorințelor în
tregii noastre națiuni, Apelul Marii
Adunări Naționale către parlamen
tele și parlamentarii din statele
europene, S.U.A. și Canada exprimă
hotărîrea de a opri amplasarea
rachetelor aducătoare de moarte,
de a acționa cu fermitate pentru
ca pacea să triumfe pe întreaga
planetă. Sînt dorințe firești care
alătură pe artiști' de locuitorii
întregii țări în apelul la rațiune,
la acțiunea lucidă menită să îm
piedice dezastre ce se vor dovedi
ireparabile.
Pace — dezarmare sînt termenii
Unei relații fundamentale în afara
căreia nu poate fi concepută exis
tența pe bătrîna planetă Pămînt și,
cu atît mai puțin, orice activitate
creatoare de bunuri materiale sau
spirituale. Istoria lumii a fost
zguduită, de-a lungul secolelor, de
nenumărate războaie, care au adus
omenirii pagube incalculabile, au
determinat încetinirea mersului
înainte al unor popoare sau chiar
au dat înapoi roata progresului
uman. Dar niciodată ca astăzi
prăpastia n-a fost așa de aproape
de pasul omului. O prăpastie de
pe povîrnișuî căreia nimeni nu ar

mai avea scăpare, viața însăși
dispărînd, căci la o asemenea
aruncare ireversibilă a omenirii în
neant duce nebuneasca cursă a
înarmării nucleare, pe care încearcă
să o stăvilească prin glasul lor
ferm și prin voința lor unanimă
popoarele — în rîndurile cărora
poporul nostru pășește cu milenara
lui demnitate și fierbintea dorință
de pace. Oamenii de pretutindeni
au nevoie de pace spre a-și realiza
năzuințele lor, spre a-și face viața
mai bună, mai luminoasă, în con
cordanță cu cerințele rațiunii, cu
dorința de afirmare a geniului
uman, a spiritului creator. Sînt încă
multe de înfăptuit în această
lume, spre binele omului, spre fe
ricirea lui, pentru ameliorarea
condiției umane în general. Crea
torii de artă știu bine acest lucru
și, indiferent de genul în care se
exprimă, ei sînt exponenti ai
voinței constructive, ai spiritului
creator al fiecărui popor.
Numai în condițiile unei de
pline stabilități, în condițiile păcii
artiștii iși pot aduce cu adevărat
contribuția la îmbogățirea prin
frumos a marilor spații oferite de
lumea de azi. Numai în pace vor
putea contribui la o atît de nece
sară dezvoltare și afirmare a
artei în cadrul societății contem
porane.
Nu poate exista o comunicare
fertilă între creația artistică și aș
teptările unui public foarte larg
într-un climat de suspiciune, de

amenințare, In condițiile In care
unii politicieni, sfidînd opinia pu
blică, se străduiesc să amplaseze
rachete nucleare a căror forță este
capabilă să
distrugă întreaga
lume.
Marea cultură din toate timpu
rile a avut nevoie de pace. Artiștii
de pretutindeni au lucrat întot
deauna cu gîndul că cea mai bună
parte a creației lor va dăinui, va
stabili peste ani un dialog fertil cu
generațiile viitoare. Și nu întîm
plător, într-unul din marile muzee
ale lumii se află la loc de cinste
„Guernica" — cunoscuta lucrare
prin care Picasso își manifesta
tulburătorul său protest împo
triva atrocităților războiului.
Marile valori ale muzeelor, te
zaurele de cultură pe care le
cuprinde patrimoniul nostru na
țional, sînt surse inepuizabile de
educație estetică, etică, generalumană. Este copleșitor gîndul că
ele ar putea fi într-o clipă nimi
cite. Un întreg proces educativ
orientat pe calea și prin mijloa
cele specifice artei s-ar pră
buși dacă acest bun atit de ne
cesar omenirii întregi — pacea —
nu este asigurat. Cu atît mai
nobil răsună de aceea glasul
României, al președintelui ei : să
facem totul pentru a o apăra !

■'Morel MĂRGINEAN
vicepreședinte
al Uniunii Artiștilor Plastici

In numele păcii și al vieții
Lumea întreagă se află, cu ade
vărat, într-un moment de mare
răscruce, la cumpăna dintre un răz
boi pustiitor, atomic și o pace care
să aducă liniștea și bucurii
le în casele oamenilor. Ca orice
om îngrijbrat de Soarta pămîritului nostru, ca român animat de
sentimente nobile de pace, m-am
simțit deosebit de mîndră ascultînd
din. nou glasul plin de rațiune și în
țelepciune al conducătorului nostru
iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii noastre, rostit la sesiunea
Marii Adunări Naționale. Mi-au
mers la inimă cuvintele pline de
grijă și responsabilitate pentru
soarta continentului nostru, a între
gii omeniri. Și cu acest prilej, con
ducătorul nostru a spus răspicat lu
crurilor pe nume. „Cursa înarmă
rilor, și îndeosebi a înarmărilor nu
cleare, a dus la creșterea perico
lului de război, al unei catastrofe
nucleare", a spus tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
în numele păcii și al vieții, ma
gistrala cuvîntare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, cît și Apelul

Marii Adunări Naționale exprimă
înalta responsabilitate cu care
România socialistă, președintele ei
militează pentru viitorul pașnic al
omenirii, responsabilitatea cu care
toți fiii și fiicele acestui pămînt
românesc Spun un 'NU răspicat
înarmărilor nucleare care amenin
ță viitorul întregii lumi.
Ca deputată în Marea Adunare
Națională, am fost martoră la emo
ționanta cuvîntare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu și am trăit mo
mente înălțătoare, de satisfacție și
bucurie că prin activitatea mea în
forul legislativ român am putut să
subscriu gîndurilor de pace ale ce
lor care m-au ales să-i reprezint,
ale întregului nostru popor. Apelul
Marii Adunări Naționale adresat
tuturor parlamentelor și parlamen
tarilor din statele europene. S.U.A.
și Canada exprimă cît se poate de
fidel gîndurile noastre, ale tuturor,
gînduri de pace și de bine. Am
participat alături de tovarășii mei
de muncă la numeroase acțiuni me
nite să facă și mai cunoscute în
lume glasul și năzuința de pace ale
românilor. în fabrica noastră lu
crăm țesături din care o parte le

exportăm In numeroase țări ale lu
mii și, odată cu expedierea acestor
produse ale muncii noastre, trans
mitem și mesajul de pace al celor
care făuresc pe pămîntul scump al
patriei noastre o viață tot mai în
floritoare.
Ce dovadă mai elocventă și de o
mai mare grijă pentru soarta păcii
poate fi decît vibranta chemare la
rațiune pe care președintele Româ
niei socialiste a lansat-o acum, cind
încă nu este prea tîrziu. pentru
oprirea amplasării de noi rachete
în Europa și distrugerea celor
existente 1
Am ferma convingere că. actionînd în deplină unitate, popoarele,
forțele înaintate de pretutindeni pot
opri — așa cum spune președintele
țării — cursul evenimentelor spre
încordare și război, pot asigura
afirmarea politicii de pace, destin
dere și colaborare rodnică între
toate națiunile lumii.

Elena SAVU
președinte al comitetului
sindicatului de la întreprinderea
textilă
„Dunăreană" — Giurgiu

Popoarele resping încercările de a justifica
escalada înarmărilor racheto-nucleare
în aceste zile, de sub cupola
Marii Adunări Naționale s-a făcut
din nou auzită in întreaga lume
chemarea la pace și dezarmare a
poporului român. Prin glasul celui
mai iubit fiu al țării, președintele
Nicolae Ceaușescu, personalitate
proeminentă a lumii contemporane,
militant neobosit pentru pacea și
fericirea popoarelor, prin votul
unanim al deputatilor. poporul
român, România socialistă se ridică
ferm împotriva amplasării noilor
arme nucleare cu rază medie de ac
țiune în Europa, pentru retragerea
și distrugerea celor existente, pen
tru înlăturarea pericolului de război
cu care este amenințată omenirea.
Este greu de înțeles lipsa de ra
țiune, de logică elementară a celor
care-și „justifică" politica de am
plasare, și, de fapt, de proliferare
a armelor nucleare, susținînd că o
fac în numele apărării păcii. Aceas
ta este o înșelăciune, o inducere in
eroare a popoarelor — cum foarte
bine a spus președintele Nicolae
Ceaușescu. Este ca și cum ai stinge
incendiul lansînd benzină prin
furtunurile pompierilor!
Orice om cu judecată sănătoasă

se întreabă de ce convorbirile pri
vind reducerea înarmărilor s-ar
putea desfășura mai bine, ar putea
progresa mai repede dacă se vor
amplasa noile rachete cu rază me
die de acțiune în Europa? Oare nu
va fi chiar invers?
Adevărul este că la convorbirile
de la Geneva ambele părți au făcut
propuneri care pot servi ca o bună
bază de pornire spre realizarea ți
nui acord corespunzător. De ase
menea, din partea altor oameni po
litici s-au lansat inițiative ce pot
ajuta la progresul tratativelor. Toc
mai de aceea este necesară o mai
hotărîtă manifestare a voinței po
litice pentru a găsi soluțiile reci
proc acceptabile printr-o singură
și unică modalitate — aceea a sto
pării amplasării noilor rachete, a re
tragerii și distrugerii celor existen
te, a eliberării Europei de coșmarul
pericolului nuclear. Numai aceasta
este cu adevărat opțiunea pentru
pace, pentru viață. Cealaltă varian
tă este, să o spunem răspicat —
pentru a nu fi induse în eroare po
poarele — calea războiului, distru
gerii, care pune sub semnul între
bării înseși existența civilizației și

vieții pe planeta noastră. Acesta nu
este un limbaj diplomatic de cir
cumstanță, aceasta este realitatea
crudă în care se află Europa, ome
nirea întreagă.
Calea soluționării pașnice, a tra
tativelor, este încă deschisă. Să se
folosească toate posibilitățile exis
tente — așa cum o cer popoarele
— pentru neamplasarea nici unei
rachete în plus și pentru reducerea
și distrugerea celor existente. Să
punem întreaga inteligență a geniu
lui uman în realizarea acestui scop
măreț, unicul care răspunde rațiu
nii, existenței umane, păcii și vie
ții. Sînt convins că noua inițiativă
de pace și dezarmare a poporului
nostru. Apelul Marii Adunări Na
ționale, generat de gîndirea cute
zătoare a președintelui Nicolae
Ceaușescu, vor contribui la unirea
eforturilor tuturor popoarelor in
lupta spre îndepărtarea odată pen
tru totdeauna a pericolului unei
conflagrații nucleare pustiitoare,
spre făurirea unei lumi fără arme
și fără războaie.

Prol. univ. Ioan CETERCHI

Pentru viitorul fericit al planetei noastre
Noi. tinerii, profund impresionați
de înflăcăratele chemări ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, ne alătu
răm cu hotărire voinței întregului
nostru popor cerînd să se oprească
amplasarea oricăror rachete în
Europa și să se treacă la distru
gerea tuturor armelor nucleare.
Dorința de pace și liniște, absolut
necesare pentru a învăța, pentru a
ne forma ca muncitori și specia
liști. ca cetățeni și constructori
activi ai României socialiste, a fost
puternic exprimată in adunările
din toate zonele țării, care au
culminat cu ’ampla manifestare din
București a reprezentanților tine
rilor patriei, desfășurată sub lo
zinca „Tineretul României dorește
pacea". Acolo, printre zecile de
mii de tineri, muncitori și țărani,
elevi și studenti, am înțeles mai
bine ce forță uriașă reprezintă
unitatea de voință și simțire a iu
bitorilor păcii, în calea celor care
amenință omenirea cu catastrofa

nucleară. O forță pe care, cu înal
tă răspundere și luciditate, o sus
ține conducătorul statului nostru
prin ideile generoase și propune
rile constructive pentru înfăptuirea
dezarmării, pentru asigurarea păcii.
Ne mîndrim că sîntem fiii și
fiicele unui popor iubitor de pace
și progres, că ne desfășurăm acti
vitatea sub îndrumarea unui emi
nent conducător, stimat și respec
tat pretutindeni în lume. Sîntem
mindri că, la propunerea Româ
niei, Organizația Națiunilor Unite
a declarat anul 1985 An Interna
țional al Tineretului, sub o lozincă
atît de mobilizatoare : „Partici
pare, dezvoltare, pace". Cu entu
ziasmul și puterea de muncă spe
cifice vîrstei. ne străduim să fim
prezenti. cu gîndul si cu fapta. în
toate marile înfăptuiri ale po
porului nostru. Ne bucurăm de
grija părintească a partidului și
statului, a tovarășului Nicolae
Ceaușescu. care ne asigură toate
condițiile pentru formarea noastră

ca oameni de nădejde ai tării. Pri
vim cu încredere viitorul, cu certi
tudinea că ne vom putea realiza
visurile, aspirațiile. Avem încrede
re în puterea de convingere a ar
gumentelor în favoarea apărării
păcii lumii, a civilizației întregii
planete. Avem încredere în matu
ritatea și responsabilitatea parla
mentelor și parlamentarilor cărora
li se adresează mesajul Marii
Adunări Naționale, al tuturor for
țelor progresiste, cu chemarea de
a face totul pentru prevenirea
războiului, a catastrofei nucleare.
Vrem, din toată inima, ca noi,
tinerii, să ne putem pune întreaga
putere a mintii si brațelor noastre
în slujba progresului și civilizației,
a propășirii patriei noastre.

Carmen HARANGUȘ
elevă în clasa a Xl-a,
secretar al comitetului U.T.C,
de la Liceul industrial nr. 28
din București
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5 Voința unanimă a popoarelor:
*
j*
Să fie oprită amplasarea noilor rachete JI
* nucleare în Europa, să se treacă
* Ia măsuri efective de dezarmare! *
** R. F. GERMANIA: Dezbaterile din Bundestag î
I
'*5

Securitatea țărilor N.A.T.O. nu va fi întărită, ci diminuată
prin instalarea de rachete suplimentare
BONN 22 (Agerpres). — în Bunnouă și periculoasă spirală a înar
destagul vest-german au continuat
mărilor racheto-nucleare si vor fi
marți dezbaterile asupra proiectului
periclitate negocierile în curs în
de amplasare pe teritoriul R.F.G. a
problema reducerii rachetelor nu
noilor rachete americane cu rază
cleare în Europa.
medie de acțiune. După cum rela
Deputata Christa Nickels, din
tează agențiile Associated Press și partea Partidului Ecologist, a aver
Reuter, unii deputați din partidele
tizat că instalarea noilor rachete
care fac parte din coaliția guver
nucleare pe teritoriul R.F.G. ar punamentală au încercat să justifice
tea conduce la o catastrofă nuopțiunea guvernului în favoarea in
cleară.
stalării noilor rachete, invocind in
La rîndul său. Willy Brandt, prei
special „necesitatea întăririi securi
ședințele P.S.D., a accentuat asuI
tății R.F.G.“. Aceste argumente au
pra pericolelor pe care le generează
fost respinse de un mare număr de
instalarea noilor rachete „Pershingdeputați din partidele de opoziție,
2“ și de croazieră în Europa occi
în special din partea Partidului
dentală. subliniind că acestea vor
Ecologist și a Partidului Social-De
contribui la o înrăutățire_ și mai
mocrat. care au arătat, în esență, că
mare a relațiilor Est-Vest. El a de; prin amplasarea unul număr supliclarat că instalarea noilor rachete
ț mentar de cîteva sute de rachete
nucleare americane pe teritoriul
1 nucleare securitatea țărilor N.A.T.O.
> nu va fi întărită, ci, dimpotrivă, di- vest-german nu corespunde intere| minuată, întrucît se va declanșa o
selor de securitate ale R.F.G.
î_____________
-
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Puternică opoziție în parlament împotriva amplasării rachetelor L
cu rază medie de acțiune
\
OSLO 22 (Agerpres). — în partelor „Pershing II" și „Cruise" a l
lamentul norvegian — Storting —
votat și un grup de deputați din i'
s-au încheiat dezbaterile cu privire partea coaliției guvernamentale de i
la amplasarea rachetelor nucleare
centru dreapta,
astfel încît poziția I
................................................
americane cu rază medie de acțiu
cabinetului a fost aprobată doar
ne în țări ale Europei occidentale,
cu o majoritate de un singur vot,
cu
planurile
în conformitate
respectiv, 78 voturi pentru și 77
N.A.T.O. Partidele muncitoresc, li
împotrivă.
beral, socialist de stînga — aflate
în timpul dezbaterilor, în fața
în opoziție — s-au pronunțat îm
clădirii Stortingului, grupuri de
potriva instalării acestor rachete,
manifestanți s-au pronunțat pen
atît timp cît continuă negocie
tru pace, împotriva armelor nu
rile sovieto-americane de la Geneva. cleare în Europa. Poliția a inter- .
Făcîndu-se ecoul cererilor popu
venit, operînd 80 de arestări — i
lare împotriva desfășurării rachedupă cum precizează agenția Reuter.
)

*
*

OLANDA t Mare demonstrație la Amsterdam

HAGA 22 (Agerpres). — La Am
sterdam a avut loc luni o mare
demonstrație antirăzboinică, împo
triva cursei înarmărilor, și în pri
mul rînd a înarmărilor nucleare,
ț pentru pace. Lupta împotriva des-

fășurării de armament nuclear
american pe teritoriul Olandei — au
arătat participanta la demonstrație
— este o parte integrantă a luptei
pentru denuclearizarea întregului
continent european, pentru înfăptuirea dezarmării.
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ORIENTUL MIJLOCIU
• Mesaj al președintelui Libanului • Declarație de sprijin
tată de O.E.P. și „Al Fatah"
BEIRUT 22 (Agerpres). — într-un
mesaj adresat națiunii cu prilejul
Zilei naționale a Republicii Liban —
a 40-a aniversare a proclamării
independenței de stat — președintele
Amin Gemayel a subliniat că în ac
tuala etapă principalele obiective sînt
retragerea trupelor israeliene de pe
teritoriul țării și încetarea ocupației
străine. Șeful statului libanez și-a
exprimat satisfacția în legătură cu
rezultatele primei etape a Conferin
ței de la Geneva asupra dialogului în
Liban. Printre factorii dătători de
speranță el a relevat „grija libanezi
lor de a acorda prioritate interesu
lui național, unitatea, coeziunea și
fermitatea armatei, rezistența poporului".
Agențiile internaționale de presă
Informează că în cursul zilei de
marți situația în orașul Tripoli, din
nordul Libanului, a fost calmă, în
timp ce în suburbia de sud a Beiru
tului s-au produs schimburi de
focuri între armata libaneză și mili
țiile șiite.
Un purtător de cuvînt al mișcării

sesiuni speciale a Adunării
cnnsacrate dezarmării
NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres).
— Comitetul pentru probleme poli
tice și de securitate al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a recomandat con
vocarea celei de-a IlI-a sesiuni spe
ciale a Adunării Generale consacra
te dezarmării nu mai tîrziu de anul
1988. într-o rezoluție adoptată prin
consens, se evidențiază importanța
celor două sesiuni speciale prece
dente — din 1978 și 1982 — consacra
te aceleiași probleme, contribuția

acestora la extinderea proceselor po
zitive pe plan internațional.
Rezoluția urmează să fie exami
nată în plenara Adunării Generale
a O.N.U., care va trebui să se pro
nunțe asupra datei exacte a acestei
sesiuni speciale pînă în 1985.
Comitetul pentru problemele po
litice și de securitate a adoptat, de
asemenea, un set de rezoluții refe
ritoare la diferite aspecte ale dezar
mării.
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NAȚIUNILE UNITE : Comitetul pentru probleme
politice și de securitate recomandă

„Al Fatah" a declarat că „majorita
tea forțelor mișcării se află în ora
șul Tripoli". El a precizat, totodată,
că au loc intense eforturi diploma
tice, îndeosebi ale Arabiei Saudite,
pentru soluționarea pe cale politică a
conflictului din cadrul O.E.P. — in
formează agenția France Presse.
într-un mesaj adresat șefilor de
stat arabi, Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al O.E.P.,
relevă că „va accepta orice inițiativă
menită să evite pierderile de vieți
omenești la Tripoli", arată agenția
Associated Presse.

TUNIS 22 (Agerpres). — Condu
cerea Consiliului Federației Genera
le »a Muncitorilor Palestinieni, care
și-a încheiat lucrările la Tunis, a
dat publicității o declarație. în care
subliniază atașamentul față de Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei. unicul reprezentant legitim al
poporului palestinian. informează
agenția W.A.F.A. în declarație se
exprimă, de asemenea, sprijinul față
de mișcarea ..Al Fatah“, ca princi
pală componentă a O.E.P.

Expoziție de carte românească la Detroit
WASHINGTON 22 (Agerpres).
— în S.U.A.. la biblioteca
„Wayne State University" din
Detroit (statul Michigan) a fost
organizată o valoroasă expozi
ție de carte românească. La loc
de frunte se află exemplare
din opera tovarășului Nicolae
Ceaușescu, care au trezit un
interes deosebit în rîndul pu
blicului american. Prof. univ.
dr. Bernard Goldman, directorul Editurii Universității, a
subliniat bunele relații de colaborare ce s-au stabilit între
editurile românești si editura
Wayne State University". Aceasta colaborare, a spus el. a
făcut posibile apariția și difu-

zarea de către editura ameri
cană a unor lucrări de artă si
istorie românească ce au con
tribuit la mai buna cunoaștere
în S.U.A. a realităților româ
nești.
Ambasada României în Sta
tele Unite ale Americii a donat
bibliotecii universității peste
200 de lucrări românești din
cele mai diverse domenii de
activitate.
Directorul bibliotecii, dr. Pe
ter Spyers-Durat, a mulțumit
pentru donație și a subliniat că
volumele primite vot întregi
fondul de carte românească
existent la biblioteca universi
tății.

U.P.

plenarei CC. al P.
Cuvîntul tovarășului
VARȘOVIA 22 (Agerpres). —
Luînd cuvîntul în cadrul plenarei
C.C. al P.M.U.P., Wojciech Jaruzelski,
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.,
președintele Consiliului de Miniștri
al R. P. Polone, a relevat că plena
ra a constituit o trecere în revistă
a problemelor, forțelor și posibili
tăților în pragul anului 1984 și, tot
odată. a avut si o rezonantă politico-ideologică.
Subliniind că în cadrul dezbateri
lor au fost exprimate numeroase
idei valoroase, primul secretar al
C.C. al P.M.U.P. a arătat că. într-o
perioadă scurtă, „a început procesul
de însănătoșire a economiei ; în po
fida greutăților extrem de mari care
s-au acumulat, au fost create con
diții elementare pentru a începe să
avansăm — deși cu pași mici si în
ritm inegal". „Nu vreau să spun că
acum este bine — a arătat vorbito
rul — dar îmbunătățirea treptată
este o realitate pe care, dealtfel, o
recunoaștem cu toții. în aceste vrefnuri grele, polonezii dau frecvent
dovadă de rațiune, de spirit de sa
crificiu. de patriotism".
W. Jaruzelski a arătat apoi că
economia poloneză continuă să fie
transformată într-o arenă a luptei
politice. „Adversarul de clasă intern
șl extern vrea să cîștige pe frontul
economic tot ceea ce a. pierdut pe
frontul politic. Ei recurge la diferi
te mijloace de presiune pentru a ne
spori greutățile".
„Noi nu am scontat niciodată pe
o victorie economică fulgerătoare.
Datoria noastră este de a crea ase-

Wojciech Jaruzelski
menea condiții. încît urmările ma
jorării preturilor sau ale altor mă
suri economice întemeiate să poată
fi compensate printr-o productivi
tate sporită, prin activitate supli
mentară. prin crearea de condiții în
care — în mod just si normal din
punct de vedere economic — să se
poată cîștiga mai bine".
După ce s-a referit la unele greu
tăți legate de situația demografică
si de manifestarea unor denaturări
în conducerea economiei. W. Jaru
zelski a vorbit despre rezervele pe
care le prezintă potențialul tehnicostiintific al tării, baza de materii
prime, economia de materiale, mun
ca de calitate. îmbunătățirea disci
plinei muncii. El a amintit că gu
vernul pregătește un proiect de
schimbări legislative care prevede
creșterea răspunderii penale a per
soanelor desemnate în funcții de
stat fată de lipsa de gospodărire și
pentru risipirea avutului obștesc.
.★

în cadrul măsurilor organizatorice
adoptate de plenară, Marian Orzechowski a fost ales membru supleant al Biroului Politic al C.C. al
P.M.U.P. și eliberat din funcția de
secretar al C.C.. la cerere, avînd în
vedere faptul că inde,plinește func
ția de secretar general al Consiliu
lui Național al Mișcării Patriotice de
Renaștere Națională. Tadeusz Porebski. membru al Biroului Politic,
și Henryk Bednarski, membru al
C.C.. au fost aleși secretari ai C.C.
al P.M.U.P.
'

MOSCOVA : Ședința Comisiei permanente C.A.E.R.
pentru colaborare în domefiiul folosirii energiei atomice
în scopuri pașnice
La ședință au fost examinate pro
MOSCOVA 22 (Agerpres). — La
puneri privind dezvoltarea speciali
Moscova au avut loc lucrările celei
zării și cooperării în producția de
de-a 45-a ședințe a Comisiei per
manente a C.A.E.R. pentru colabora
aparatură pentru tehnica medicală
nucleară, necesarul, în perspectivă,
re în domeniul folosirii energiei ato
de acceleratori de particule pentru
mice în scopuri pașnice, la care au
cercetări științifice, medicină și di
luat parte delegații din țările mem
ferite ramuri ale economiilor națio?
bre ale C.A.E.R. și din R.S.F. Iugo
nale, precum și participarea even
slavia.
tuală a țărilor interesate în produ
Comisia a examinat problemele
care decurg pentru ea din hotărîri- ' cerea prin cooperare de tehnică pen
tru accelerare.
le Sesiunii Consiliului și ale Comi
tetului Executiv al C.A.E.R., a ana
Comisia a examinat prognoza dez
voltării
principalelor tendințe ale
lizat rezultatele colaborării în cadrul
folosirii izotopilor radioactivi și a
convențiilor privind asimilarea de
tehnicii de iradiere pînă în anul 2000
blocuri energetice cu reactori de tip
VVER-1 000 și cu reactori cu neu
și a aprobat planul său de muncă
pe anii 1984—1985.
troni rapizi, de mare capacitate.

VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI ROMÂNf

TOVARĂȘUL CONSTANTIN DĂSCĂLESCU, IN R. P. CHINEZĂ
începerea convorbirilor oficiale
BEIJING 22 (Agerpres). — Cores
pondență de la loan Erhan : La Pa
latul Adunării Naționale a Reprezen
tanților Populari, din Beijing, au
început, marți dimineața, convorbi
rile
oficiale
dintre
tovarășul
Constantin Dăscălescu, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, și
tovarășul Zhao Ziyang. membru al
Comitetului Permanent al Biroului
Politic al C.C. al P.C. Chinez, premierul Consiliului de Stat al R. P.
Chineze.
Cei doi premieri au evocat cu deosebită satisfacție raporturile tradițio
nale de strinsă prietenie, colaborare
multilaterală și solidaritate militan
tă dintre Partidul Comunist Român
și Partidul Comunist Chinez, dintre
România și R.P. Chineză, dintre po
poarele celor două țări, relații care
se dezvoltă cu succes pe baza respec
tării principiilor independentei și su
veranității naționale, egalității in
drepturi, neamestecului în treburile
interne, avantajului reciproc si întra
jutorării tovărășești.
A fost subliniat rolul hotăritor al
întîlnirilor la nivel înalt de la Bucu
rești și Beijing, al înțelegerilor con
venite cu aceste prilejuri, care au
deschis noi orizonturi si au dat noi
dimensiuni conlucrării dintre parti
dele. țările si popoarele noastre, con
ferind perspectivă și dinamism an
samblului legăturilor dintre România
si R.P. Chineză. De ambele părți a
fost evidențiată importanța promovă
rii continue a contactelor si dialogu
lui politic dintre conducerile partide
lor și țărilor noastre, a colaborării
strinse dintre guvernele, parlamente
le. organizațiile de masă și obștești
din cele două țări, s-a reafirmat do
rința comună de a se acționa in con
tinuare. cu toată hoțărîrea. pentru
lărgirea si aprofundarea relațiilor de
colaborare româno-chineze în toate
domeniile de interes comun.
în cadrul convorbirilor s-a proce
dat la o largă informare reciprocă asupra construcției socialiste din cele
două țări, a preocupării celor două
partide comuniste pe linia soluționă
rii multiplelor obiective ale dezvol
tării social-economice. cît si la o ana
liză a stadiului îndeplinirii hotărîrilor
adoptate cu prilejul întîlnirilor ro
mâno-chineze la cel mai înalt nivel,
fiind examinate posibilitățile si căile
de dezvoltare a relațiilor bilaterale,
îndeosebi pe planul adîncirii colabo
rării economice si extinderii relațiilor
comerciale.
în spiritul prevederilor Acorduluiprogram privind dezvoltarea pe ter
men lung a colaborării economice și
tehnico-științifice dintre România si
R.P. Chineză, semnat cu ocazia vizi
tei la nivel înalt din aprilie 1982. la
Beijing, al celorlalte documente, cei
doi premieri au examinat posibilită
țile pe care le oferă potențialul eco
nomic. științific și tehnic în continuă
creștere al celor două țări, prevede
rile planurilor naționale de dezvolta
re economică în perspectivă, precum
si experiența acumulată în ultimii
ani. pentru sporirea continuă a vo
lumului schimburilor comerciale si
creșterea ponderii colaborării și coo
perării economice reciproc avantajoa
se. în ansamblul livrărilor, pentru
soluționarea. prin eforturi comune, a
unor probleme de interes major. Au
fost analizate acțiuni concrete, căi și
modalități de dezvoltare în continua
re a schimburilor și colaborării eco
nomice în ceea ce privește materiile
prime, energia, combustibilii, trans
porturile. construcția de mașini, in-

Pentru urgentarea

secretar general adjunct al O.N.U.,
șeful Departamentului pentru dezarmare al Națiunilor Unite

Așa cum a relevat în repetate rînduri România socialistă, așa cum
subliniază din nou tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvîntarea rostită
la Marea Adunare Națională, cum se arată și în Apelul adoptat de
sesiunea M.A.N., în prezent s-a ajuns la un grad de încordare fără
precedent în întreaga perioadă postbelică, in special ca urmare a pro
iectelor de amplasare a noilor rachete nucleare cu rază medie de ac
țiune în Europa, de menținere și sporire a celor existente — ceea ce
creează grave primejdii pentru soarta păcii mondiale.
Apare limpede — și acest lucru este subliniat cu toată tăria de
marile mișcări antinucleare din Europa și din lume, în numeroasele
luări de poziție pe plan internațional, inclusiv în cadrul actualei se
siuni a O.N.U. — că dezarmarea, securitatea și pacea nu se pot realiza
prin înmulțirea numărului de rachete, dimpotrivă, un asemenea curs
fiind de natură să submineze securitatea tuturor statelor și popoarelor,
să primejduiască în cel mai înalt grad pacea lumii. Se poate spune
că escalada înarmărilor nucleare sporește pericolul real al declan
șării unei conflagrații, cu urmări incalculabile, care ar pune sub
semnul întrebării însuși dreptul suprem al oamenilor la pace, la
viață.
Intr-adevăr, în condițiile cînd încă de pe acum pe continentul
nostru s-a acumulat o cantitate uriașă de arme nucleare, instalarea
noilor rachete va declanșa o și mai puternică intensificare a cursei
înarmărilor, făcînd să crească nemăsurat riscurile distrugerii nu nu
mai a Europei, dar și a întregii planete.
Concludente sînt în această privință și opiniile exprimate trimisului nostru la Națiunile Unite de către JAN MARTENSON, secretar
general adjunct al O.N.U., șeful Departamentului pentru dezarmare al
Națiunilor Unite.

Problema cursei înarmărilor — a
spus interlocutorul — in lipsa unor
măsuri reale de dezarmare, constituie
un motiv de preocupare crucială pen
tru întreaga omenire. Umanitatea în
ansamblu este confruntată cu peri
cole din cele mai grave. între aces
tea se impune a fi menționată, în
primul rind, amenințarea pe care o

reprezintă cele 50 000 de focoase nu
cleare acumulate pe glob, a căror
putere explozivă totală depășește de
1 000 000 de ori forța de distrugere a
bombei atomice aruncate deasupra
Hiroshimei.
Aș aminti și alte date la fel de
revelatoare pentru caracterul profund
dăunător al' cursei înarmărilor. Am în

vedere plafonul astronomic al chel
tuielilor militare, care se ridică în
prezent, potrivit unor surse, la incre
dibila cifră de 800 miliarde dolari pe
an. Dacă suma în Sine poate părea
abstractă, tradusă într-un limbaj mai
larg aceasta înseamnă mai mult de
un milion de dolari pe minut pentru
producerea unor mijloace de ucide
re. în timp ce zilnic 40 000 de copii
din țările în curs de dezvoltare mor
din cauza foametei și a bolilor. Este
o situație absurdă și monstruoasă !
— In fața escaladării permanente
— pe „verticală" și „orizontală" —
a înarmărilor, ce considerați că tre
buie făcut, ce sarcini revin în această
direcție Națiunilor Unite ?
— Cred că trebuie relevat de la în
ceput interesul cvasigeneral al sta
telor membre, al tuturor popoarelor
lumii, al Organizației Națiunilor Unite pentru problematica dezarmării,
ca un obiectiv vital al contempora
neității, agenda a numeroase reuniuni
internaționale constituindu-se într-un
argument viabil în sprijinul acestei
afirmații.
între problemele înscrise pe ordi
nea de zi a sesiunilor Adunării Ge
nerale a O.N.U., asigurarea păcii, în
tărirea securității, încetarea cursei
înarmărilor, adoptarea unor măsuri
concrete de dezarmare au fost și sînt
subiecte cu prioritate absolută, căro
ra li s-a acordat o importanță crescîndă de la un an la altul. Dezar
marea, în primul rînd cea nucleară,
a făcut obiectul a mii și mii de șe
dințe, a sute de rezoluții, s-au intro
dus tone de documente — dar din
păcate nu s-a făcut aproape nimic
pe linia opririi înarmărilor, a dezar
mării propriu-zise. Spun toate aces
tea chiar iuînd în considerație ceea
ce s-a realizat în cadrul Națiunilor
Unite și anume cele 15—20 de con
venții internaționale și tratate, asa
cum sînt cele referitoare la experi
mentarea armelor nucleare, neproli-

ferarea armelor atomice, interzicerea
instalării de obiective militare pe
fundul mărilor și oceanelor etc. La
Națiunile Unite sau în sistemul
O.N.U., din ianuarie si pînă în de
cembrie, se desfășoară zilnic 2—3
reuniuni în care sînt abordate as
pecte ale păcii și dezarmării. Cred că
în aprecierea acestor intense deli
berări sînt de semnalat atît lucruri
pozitive, cît și negative. Negativ este
faptul că — așa cum spuneam — nu
s-au înregistrat pași semnificativi pe
calea dezarmării. Pozitivă mi se pare
a fi afirmarea necesității de a se
continua dialogul, de a-1 impulsiona
permanent pentru a se atinge scopu
rile propuse.
— Ce măsuri considerați că se im
pun a fi adoptate pentru ieșirea din
cercul vicios care, din păcate, s-a
creat ?
— Desigur, sînt multiple măsurile
care ar putea fi adoptate pe linia
dezarmării, începînd de la cele uni
laterale — de la care nu ne putem
aștepta însă, după opinia mea, la re
ducerea profundă a nivelului arme
lor — și pînă la înțelegeri multilate
rale. Fără îndoială, toate statele au
dreptul și trebuie să beneficieze de
o deplină securitate națională, însă
nu așa cum se procedează în prezent,
prin acumularea de noi mijloace mi
litare la cote cît mai înalte, ci
prin aducerea lor la plafoane
cît mai reduse. Problema care se
pune din acest punct de vedere este
convenirea unor măsuri reciproce,
echilibrate și verificabile care să
conducă la coborîrea nivelului arse
nalelor, spre înfăptuirea — pas cu
pas — a dezarmării generale și
complete, sub un control efectiv in
ternațional, așa cum aceste obiective
au fost definite prin consens în Do
cumentul final al primei sesiuni ex
traordinare a Adunării Generale a
O.N.U., consacrată dezarmării.
Mi-aș permite, în acest cadru, să

afacerilor externe. Ion Stoian. ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, Mihai Moraru, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor de
mașini, Gheorghe Sava, adjunct al
ministrului industriei chimice, Gheor
ghe Fulea, adjunct al ministrului
minelor, Gheorghe Lazăr, adjunct al
ministrului industrializării lemnului
și materialelor de construcții, Angelo
Miculescu, ambasadorul României la
Beijing. Ionel Stănculescu, director
adjunct în Ministerul Afacerilor Ex
terne, consilieri și experți.
Din partea chineză au luat parte
tovarășii Jiang Zemin, ministrul in
dustriei electronice, Qian Qichen,
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Chen Jie, reprezentant al mi
nistrului comerțului exterior și rela
țiilor economice, Gan Ziyu, vicepre
ședinte al Comisiei de stat a planifi
cării, Li Zewang, ambasadorul
R. P. Chineze la București, alte per
soane oficiale, consilieri și experți.
Convorbirile oficiale continuă.
★
Tovarășul Constantin Dăscălescu a
depus, marți dimineață, o coroană
de flori Ia Monumentul Eroilor Po
porului din Piața Tiananmen. O
gardă militară a prezentat onorul.
După ce s-a păstrat un moment
de reculegere, tovarășul Constantin
Dăscălescu și membrii delegației
care îl însoțesc au vizitat impresio
nantul monument — cea mai mare
construcție de acest fel din China —
ce sintetizează momentele cele mal
importante din bogata istorie de
luptă revoluționară, pentru dreptate \
socială și independență a poporului
chinez.

★

în aceeași zi, tovarășul Constantin
Dăscălescu a vizitat Combinatul
metalurgic „Capitala", unitate re?rezentativă a municipiului Beijing,
n cadrul discuțiilor purtate cu con
ducerea combinatului au fost puse
în evidență succesele obținute de
cele două popoare în dezvoltarea și
modernizarea industriei metalurgice,
în edificarea unei economii de înaltă
eficiență.
Pe parcursul vizitei întreprinse
în cîteva sectoare de bază ale com
binatului au fost evidențiate posibi
litățile existente pentru lărgirea șl
diversificarea colaborării economice
între România și R. P. Chineză in
domeniul industriei metalurgice.

★

Tovarășul Zhao Ziyang a oferit,
marți, un dineu în onoarea tova
rășului Constantin Dăscălescu.
Au luat parte persoanele oficiale
române și chineze.
Exprimînd, în acest cadru, satis
facția pentru cursul ascendent, pe
multiple planuri, al relațiilor de
prietenie și colaborare dintre țările
noastre, cei doi premieri au eviden
țiat rolul determinant pe care îl
au în dinamizarea șl lărgirea
colaborării și cooperării românochineze convorbirile și înțelegerile
convenite la cel mal înalt nivel, la
București și Beijing.
Tovarășii Constantin Dăscălescu șl
Zhao Ziyang au toastat în sănăta
tea conducătorilor celor două parti
de și state, pentru continua dez
voltare și întărire a prieteniei, soli
darității și colaborării dintre P.C.R.
și P.C. Chinez, dintre poporul român
și poporul chinez, în lupta pentru
edificarea socialismului, pentru pace,
securitate, independență națională
și colaborare intre popoare.

procesului privind acordarea

independenței
HARARE 22 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Republicii
Zimbabwe, Witness Mangwende. s-a
pronunțat pentru urgentarea proce
sului privind acordarea independen
ței Namibiei. într-o declarație făcută
la Harare, el a subliniat că se im
pune adoptarea de măsuri ferme, din
partea comunității internaționale. îm-

Oprirea cursei înarmărilor, înfăptuirea dezarmării
cerințe arzătoare în fața întregii omeniri
Convorbire cu Jan MARTENSON,

dustriile electronică, chimică si pe
trochimică. ușoară și alimentară, in
domeniul agriculturii. în alte dome
nii de interes reciproc. în ace6t con
text. au fost evidențiate posibilități
le pe care le oferă industriile celor
două țări pentru realizarea unor ac
țiuni de colaborare și cooperare eco
nomică. inclusiv în terțe țări.
Cei doi prim-miniștri au exprimat
voința celor două guverne de a ac
ționa neîntârziat pentru țărgirea si
dezvoltarea mai. rapidă. încă din anii
1984 și 1985. a colaborării și coo
perării economice româno-chineze.
De ambele părți s-a afirmat dorilVta de a identifica acele produse
ce interesează țările noastre, pentru
a se stabili o colaborare de lungă
durată. în perspectiva anului 1990,
care să confere stabilitate, dina
mism si eficientă sporită conlucră
rii româno-chineze în domeniul re
lațiilor economice.
în cadrul dialogului de lucru, des
fășurat într-un spirit deschis, con
structiv. de stimă si înțelegere re
ciprocă, s-a* apreciat, de asemenea,
pozitiv procesul continuu de diver
sificare și extindere a colaborării
dintre țările noastre în domeniile
științei. culturii,. artei.
____ ___
„___
învătămîntului. al mijloacelor de informare etc.
în cadrul acestei colaborări fruc
tuoase. au fost editate la Beijing,
în limba chineză, cele trei volume
din seria „Opere alese" ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu. expresie
elocventă a înaltei prețuiri și con
siderații pe care poporul chinez le
acordă personalității prestigioase și
creației teoretice ale conducătorului
partidului și statului nostru.
In cadrul convorbirilor au fost, de
asemenea, abordate o .seamă de pro
bleme majore ale vieții internațio
nale. care au pus pregnant în evidentă identitatea punctelor de vedere ale celor două țări.
Primul ministru al guvernului român a prezentat pe larg poziția tă...
rii noastre, concepțiile si aprecieri
le președintelui Nicolae Ceaușescu
privind înfăptuirea dezarmării, și în
primul rînd a celei nucleare, asi
gurarea păcii, destinderii si colabo
rării internaționale.
Premierul chinez a exprimat spri
jinul deplin, solidaritatea și admira
ția R. P. Chineze față de activitatea
și propunerile tovarășului Nicolae
Ceaușescu, ale României socialiste,
îndreptate spre asigurarea păcii și
securității, pentru eliminarea peri
colului unui război nuclear în Eu
ropa, pentru oprirea amplasării de
noi rachete cu rază medie de acțiune,
pentru reducerea și distrugerea ce
lor existente, pentru încetarea cursei
înarmărilor și trecerea la dezar
mare. în primul rînd la dezarmarea
nucleară. în acest context, premie
rul chinez a evocat acțiunile în
treprinse în ultimul timp de Româ
nia, personal de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, marile demonstrații orga
nizate pe întreg cuprinsul țării noas
tre în apărarea păcii, pentru promo
varea unul dințat de destindere Si
securitate în lume.
Cei doi premieri au reafirmat hotărîrea României și Chinei de a con
lucra strîns pentru oprirea cursei în
armărilor, pentru reluarea procesu
lui de destindere, pentru promovarea
păcii și securității în lume.
La convorbiri au participat tovarășii
Alexandru Necula, ministrul industriei
de mașini-unelte, electrotehnică și
electronică. Lucian Drăguț, secreta
rul Consiliului de Miniștri, Constan
tin Oancea, adjunct al ministrului

vă împărtășesc cîteva considerații
principale, menite a spori încrederea
în posibilitatea și oportunitatea unor
acorduri de încetare a cursei înarmă
rilor, spre o dezarmare reală.
în primul rînd. statele posesoare de
arme nucleare trebuie să fie convin
se — inclusiv în cadrul negocierilor
actuale — că un război atomic nu
poate fi cîștigat, iar consecințele unui
asemenea act ar fi mai mult decît
dezastruoase atît pentru cei implicați
direct, cit și pentru celelalte state.
Apoi, privind înarmările în termeni
economici, nu cred că există vreo
țară care să poată acționa eficient
și simultan în bătălia pentru comba
terea șomajului, inflației, recesiunii,
pentru dezvoltarea economico-socială
și să cheltuiască, în același timp,
enorme fonduri în cursa înarmărilor,
în al treilea rînd, sînt de părere că
o puternică forță de influență în fa
voarea dezarmării o reprezintă opi
nia publică internațională. Informată
corect asupra consecințelor eventuale
ale continuării competiției armelor,
ca și a negocierilor în curs, oamenii
de pretutindeni își pot exercita drep
tul de a-și spune cuvîntul față de o
problemă vitală care îi privește în
mod direct și nemijlocit. Pe o ase
menea linie se înscrie și lansarea
Campaniei mondiale pentru dezarma
re, acțiune convenită în cadrul sesiu
nii extraordinare a Adunării Gene
rale a O.N.U. din 1982, printre pu
ținele asupra cărora s-a căzut de
acord. Campania urmărește trei di
recții — să informeze, să educe și
să mobilizeze opinia publică în ve
derea sprijinirii acțiunilor adoptate
de O.N.U. pentru asigurarea păcii și
dezarmării.
In încheiere, Jan Martenson s-a re
ferit pe larg la acțiunile șt inițiati
vele țării noastre, la personalitatea
tovarășului Nicolae Ceaușescu. a că
rui activitate neobosită în vederea asigurării păcii, colaborării și înțelege-

Namibiei

potriva regimului minoritar de la
Pretoria, în vederea retragerii trupelor de ocupație din Angola și accesului la independență al poporului
namibian. Vorbitorul a condamnat
guvernul din R.S.A. pentru refuzul
de a respecta prevederile Rezoluției
435 a Consiliului de Securitate al
O.N.U. în această problemă.

rii internaționale, a sporirii rolului
O.N.U. in soluționarea problemelor
grave care confruntă umanitatea este
bine cunoscută și larg apreciată la Na
țiunile Unite, pretutindeni în lume.
— Am avut onoarea de a fi primit
de președintele Nicolae Ceaușescu
și am fost profund impresionat de
preocuparea și interesul pe care șeful
statului român le manifestă pentru
soarta omenirii, pentru oprirea cursei
înarmărilor și trecerea la măsuri ur
gente, concrete de dezarmare, în pri
mul rînd de dezarmare nucleară —
a spus interlocutorul.
In legătură cu marile acțiuni pentru
pace și, dezarmare ale poporului ro
mân, interlocutorul, prezent la mo
mentul impresionant al remiterii me
sajelor adresate Organizației Națiu
nilor Unite, președintelui actualei se
siuni a Adunării Generale a O.N.U.,
mesaje adoptate la adunările populare
din România, a arătat :
— Aceste acțiuni demonstrează
voința de pace a poporului român, ca
o pante componentă a amplei mișcări
mondiale pentru prevenirea războiu
lui nuclear. Dealtfel, organizarea în
țara dumneavoastră la Mamaia, în
cursul anului trecut, a seminarului
internațional pe problemele dezarmă
rii, printre primele de acest gen des
fășurate sub egida O.N.U., a recon
firmat, prin intervențiile reprezen
tanților români, opțiunea fermă a
României în sprijinul păcii, al secu
rității internaționale. Pe aceleași co
ordonate se înscriu și alte inițiative
românești, între care proclamarea și
marcarea Anului Internațional al Ti
neretului, la a cărui pregătire își aduce o contribuție substanțială Comi
tetul Consultativ al O.N.U. pentru
A.I.T., aflat sub președinția domnului
Nicu Ceaușescu. Mi se pare firească
această statornică preocupare a
României de a acționa pentru a asi
gura pacea și progresul pentru ge
nerațiile de azi și de mîine. Sint,
toate acestea, gînduri izvorite din
sentimentele de respect și stimă pe
care le nutresc față de poporul ro
mân și care au fost amplificate de
fiecare dată cu prilejul vizitelor pe
care le-am efectuat în România.
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NEGOCIERILE
SOVIETO-AMERI-'
CANE DE LA GENEVA. La Geneva.
a avut loc, la 22 noiembrie, o ședința plenară a delegațiilor U.R.S.S.
și S.U.A. la negocierile privind li-,
mitarea și reducerea armamentelor I
strategice,
relatează
agenția
T.A.S.S.
SUCCES ARTISTIC ROMANESC IN ‘
S.U.A. Artistul poporului Ion Voicu
a încheiat turneul de concerte in
S.U.A., repurtînd un succes remarcabil. Atît pe coasta de vest, cît.
și în orașele din est, publicul a
ovaționat îndelung concertele de*
înaltă măiestrie artistică ale violo
nistului român, care a primit și elo-1
giile unanime ale criticilor muzicali'
americani.

*

LA HELSINKI s-a deschis, sub
egida Centralei industriale de me
dicamente. cosmetice, coloranți și [
I lacuri și a întreprinderii de comerț |
exterior „Chimimportexport" — o
expoziție de medicamente și pro- •
duse cosmetice românești. în cadrul j
expoziției, în afara unor medica- *
I mente clasice, un loc de frunte este
rezervat produselor de concepție I
originală românească, cum sînt : |
Boicil forte. Apilarnil. Covalitin.
Ulcosilvanil etc. Expoziția a fost i
deschisă de ambasadorul tării noas- I
tre în Finlanda.

[

I

NUMIRE. Președintele Nigeriei, I
Shahu Shagan, I-a numit luni pe
. Eleazar Chukwuemeka Anyaoku .
| în funcția de ministru de externe I
al acestei țări. Numirea a avut loc 1
Iîn cadrul unei ceremonii consacrate ■
atribuirii ultimelor șase portofolii I
guvernamentale.

: ARMATA POPULARA SANDI-1
SANDI
1 V1UTA
rrT„ 1 TERITO
rn-z,  I
NISTA ȘI „1T
MILIȚIILE
RIALE DIN NICARAGUA AU,
RESPINS ÎNCĂ DOUA ATACURI
ALE FORȚELOR CONTRAREVO
LUȚIONARE care au pătruns în.
departamentul Rio San Juan ve
nind din Costa Rica — transmite
agenția Prensa Latina, citind un i
comunicat oficial dat p’’w>cit.ătii la
Managua. în cursul luptele, au lost
uciși 18 contrarevoluționari. Alte
schimburi de focuri au avut loc, in
ultimele 24 de ore, în zona San
I Miguelito, unde forțele contrarevoI luționare au pierdut 10 combatanți.
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