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„Unitatea tuturor oamenilor muncii, fără deosebire
tfe naționalitate, a întregului nostru popor, sub condu
cerea partidului comunist, constituie factorul determinant 
al înfăptuirii mărețului Program de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României

spre comunism".
NICOLAE CEAUȘESCU
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ASTĂZI SE ÎMPLINESC 65 DE ANI DE LA FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

EVENIMENT EPOCAL ÎN ISTORIA POPORULUI NOSTRU

ASTAZI, LA POSTURILE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE

ale poporuluiIzvorul marilor realizări

E scris pe tricolor
UNIRE!

Dacă ar fi să cuprindem intr-un singur 
cuvint „tot ce mișcâ-n țara asta", 
aproape 23 de milioane de bătăi de 
inimi, aproape 23 de milioane de glasuri, 
de cugete și simțiri;

dacă ar fi să cuprindem intr-un singur 
cuvint tumultul zecilor de secoli, lumina 
ce se unduiește de pe creștetele superb 
mărețe ale Carpaților pentru a se aș
terne de o parte și de alta, pînă în zări, 
curcubeu tricolor, dînd pină și erelor 
geologice dimensiuni umane ;

dacă ar fi să cuprindem intr-un singur 
cuvint gindul și paloșul lui Burebista și 
ale celuilalt înainte mergător al celor mai 
viteji și mai drepți dintre traci, Decebal, 
statornicia și iubirea de grai, de neam 
și de moșie ale celor care, vreme de un 
mileniu și mai bine, au înfruntat năvăli
rile și au fost zidul de granit la picioarele 
căruia s-au spart talazurile pustiitoare 
ce amenințau civilizația Europei, să nu
mim cu o singură vorbă pe domnii zidi
tori de țară, oștile de țărani ale lui 
Ștefan, furtuna inaltă, clipa hotar de 
veacuri a lui Mihai, toamna și iarna 
mîniei lui Horea, Cloșca și Crișan, vitejia 
pandurilor lui Tudor, cugetul și simțirea 
lui Bălcescu, ale lui Avram lancu, flacăra

aprinsă pentru veșnicie la 24 Ianuarie 
1859, la 9 Mai 1877, zilele dintotdeauna 
ale unirii și neatîrnăriî românilor, toate 
unite la 1 Decembrie 1918, glorioasa 
istorie de luptă și izbîndă a socialiștilor 
și comuniștilor români ;

dacă ar fi să cuprindem intr-un singur 
cuvint ziua de hotar scrisă cu litere de foc 
în hronicul patriei, 23 August 1944, gi
ganticele declanșări de energie socială 
ce au schimbat cursul istoriei și au con
dus la făurirea României moderne socia
liste, hărnicia, inteligența, voința pe 
care întregul popor le dovedește zi de zi 
în epopeea construcției socialiste și co
muniste, în efortul fantastic , de a urca 
țara pe cele mai înalte culmi de progres 
și civilizație, hărnicia, inteligența, voința 
pe care le-a dovedit atunci cînd în nici 
40 de ani a edificat peste 50 de Românii 
industriale, a făcut de nerecunoscut în
fățișarea cvasiunanimității așezărilor pa
triei, să numim cu o singură vorbă uria
șele mutații din conștiințe, instaurarea 
orînduirii in care poporul este stăpin, în 
care totul se înfăptuiește cu poporul, 
pentru popor; in care patria iși afirmă 
cu strălucire vocația sa constructivă, 
voința de independență, suveranitate.

de dezvoltare a relațiilor de prietenie și 
colaborare cu toate popoarele lumii, 
ridieîndu-se cu fermitate in apărarea 
păcii, a vieții și liniștii poporului nostru 
și a întregii omeniri ;

dacă ar fi să cuprindem intr-un singur 
cuvint liantul nobil al ființei noastre 
naționale, din veacuri și pînă astăzi, de 
astăzi in veacuri, gîndul-simțire care ne 
strînge pe toți ca unul în jurul forței po
litice conducătoare a poporului, Partidul 
Comunist Român, înjurul celui mai iubit 
fiu al națiunii noastre socialiste, marele 
erou contemporan, secretarul generai al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Romania, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, gîndul-simțire 
care ne oțelește brațele, ne înflăcărează 
mintea, ne călește voința atunci • cînd 
este vorba de binele și fericirea patriei, 
gîndul-simțire care face din aproape 23 
de milioane de oameni o singură ființă, 
aparținînd unei țări ce și-a dobîndit un 
loc demn și respectat in lume, 
acest unic și sublim cuvînt, 
etern înscris pe eternul tricolor 
roșu — galben — albastru 
este cuvîntul UNIRE

SUDURA DE AUR
A CONȘTIINȚELOR

Zbuciumată istorie am avut 
noi, românii I Secole și secole au 
trecut de la formarea noastră ca 
popor pînă cînd procesul unității 
statale și naționale s-a împlinit in 
acea măreață zi de 1 Decembrie 
1918. Ani de neîntreruptă luptă, 
de suferință, jertfe și speranță, 
hrănite de convingerea nestrămu
tată in dreptatea cauzei noastre. 
Vremurile s-au abătut cu tot fe
lul de urgii asupra românilor, dar 
ei au păstrat cu sfințenie, în spe
ranța unui viitor mai bun, ideea 
originii comune și a unității de 
neam, transmițînd-o urmașilor ca 
pe un legămint 
unui lac adine 
vinturile îi in- 
volbureazâ ape
le doar 
prafală, 
și in 
noastră 
veacurilor 
au reușit să tul
bure simțămin
tele profunde ale 
celor mulți, im
presionanta ro
bustețe istorică 
a credinței că 
toți sîntem frați, 
despărtiti vre
melnic de gra
nițe ce trasau 
interesele dife
ritelor puteri ale 
vremii. „Unirea __
6ingur stat, releva un fruntaș pa
șoptist. nu este numai o idee ieșită 
din dezbaterile de la ’48 încoace; ea 
a fost sentimentul național in toate 
părțile României de cînd istoria a 
început a ne spune cite ceva des
pre Dacia".

Și dacă s-a spus pe drept cuvînt 
că unirea de la 1 Decembrie este 
fructul copt al istoriei, al întregii 
noastre evoluții multiseculare, ex
plicația acestui adevăr profund o 
găsim și în faptul că înainte de a 
ne făuri o unitate statală noi am 
avut mai iutii o unitate de suflet 
ji de simțire, că unirea s-a făp
tuit mai intii in cugetele și inimile 
tuturor românilor, de unde a
crescut puternică ți viguroasă,
afirmindu-se cu 
istorice.

Implinindu-și 
tic multisecular 
largă generozitate, de 
vocație democratică, poporul nos
tru a deschis era unor prefaceri 
profunde ce aveau să asigure o 
evoluție ascendentă României. 
Simțul acut al progresului, eva- 

^luarea justă a situației politice.

inalta conștiință a maselor aveau 
să-și găsească o strălucită confir
mare prin opțiunea hotărîtă și 
ireversibilă pentru socialism, pen
tru prefaceri structurale in cadrul 
societății românești. Socialismul, 
cu precădere in perioada 'care a 
trecut de la Congresul al IX-lea, 
a conferit statului național român 
adevăratele saie valențe social- 
economice. politice și culturale, 
a făcut posibilă înfăptuirea egali
tății in drepturi a tuturor oameni
lor muncii fără deosebire de națio
nalitate, a dat forță și stabilitate 
atributelor suveranității și indepen
denței, ridicînd

Aici, unde-i stăpin poporul, 
unde Unirea e stăpină, 

Vom ridica pe culmi mai-nalte, 
ca unul, Patria Română!

Publicăm in pagini
le 2 și 3 un repor- 
taj-anchetă con
sacrat marelui eve

niment al Unirii

la su- 
tot asa 
istoria 

viforele 
nu

suprem. Precum

României lntr-un

de 
și 

for(a unei legități

idealul său poli- 
ifitr-un spirit de 

profundă

pe culmi tot mai 
inalte prestigiul 
international, al 
României. Ta
bloul deosebit 
de bogat in 
realizări ale a- 
cestei perioa
de pe care po
porul nostru le 
asociază în mod 
firesc cu înaltul 
patriotism. cu 
clarviziunea si 
dăruirea revo
luționară ale to
varășului Nicolae 
Ceaușescu. cu 
capacitatea sa 
de a descifra 
cerințele pro
gresului. de a 
conferi noi ori- 

construcție socia- 
strategia adecva- 

rapide a tării, ro- 
cel mai convingător ar

zonturi operei de 
listă, de a defini 
tă dezvoltării 
prezintă 
gument cu privire la cuceririle pe 
care noua orinduire le-a adus în 
viața poporului nostru.

Toate aceste mărețe înfăptuiri 
dau noi dimensiuni afirmării con
științei naționale în procesul de 
dezvoltare multilaterală a patriei 
noastre. Conștiința națională cu
noaște astăzi o nouă și inaltă ca
litate. noi scopuri și noi obiective, 
potențată de virtuțile conștiinței 
noi, socialiste, continuind să con
stituie o forță esențială a operei de 
construcție socialistă. S-ar putea 
spune că rolul el crește odată cu 
sporirea considerabilă a ponderii 
factorului uman și social în pro
cesul dezvoltării, cu dinamica ra
portului obiectiv—subiectiv în e- 
voluția societății contemporane în 
general, în cea a orînduirii socia
liste in special.

Paul DOBRESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

lii jurul orei 16, posturile de radio și televiziune 
vor transmite direct adunarea omagială și spectaco
lul festiv din Capitală consacrate împlinirii a 65 de 
ani de la făurirea statului național unitar român

in această 
porul care o 
lenii a fost 
înrădăcinat 
binecuvintat, 
tregiiior istorice pe care i-a fost 
dat să le indure. în acest spațiu 
determinat de trepte geologice, de 
munți, colină și cîmpii de o rară 
simetrie, încins de brîul fluid al 
marilor ape, s-a plăsmuit, la focu
rile interioare, minunea uneia din 
cele mai omogene limbi din cite 
se vorbesc în lume. Această enti
tate este expresia cea mai lumi
noasă a ființei unitare a poporului 
român, de la originile sale milena
re. in contact permanent. nedes
părțit de ape și de munți, rezis- 
tind in întreaga sa structură de 
monolit oricăror furtunoase, dra
matice intimplări istorice. Pentru 
că in . cugetul și în simțirea po
porului român a existat totdeauna, 
ca o profundă, organică vibrație.

armonioasă țară, po- 
locuiește de două mi
ca un uriaș arbore, 
adine in pămîntul ei 
neabătut in fata vi

ideea unității de ființă și de neam, 
dincolo de vremelnice diviziuni te
ritoriale. Așa cum arăta in memora
bile cuvinte secretarul general 
al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „împrejurările 
istorico-sociale vitrege in care 
și-a dus existența au obligat po
porul român din cele mai vechi 
timpuri să-și apere dreptul ia 
viață cu arma in mină. Kezistind 
tuturor încercărilor, el a străbătut 
vremurile de restriște și a ieșit la 
lumină, cucerindu-și locul ce i se 
cuvenea in marea familie a po
poarelor lumii, pentru că întot
deauna a fost animat de o nestin
să dragoste de patrie, de curaj și 
spirit de abnegație : sentimentul 
patriotismului fierbinte a fost 
transmis ca o flacără vie, din ge
nerație în generație".

Niciodată, sub nici un uragan 
trecător, nu s-a stins flacăra vie 
a patriotismului, totdeauna s-au

fâcut simțite puternic aspirația 
generală și setea de libertate și 
unire ale românilor, ale celor care cu 
mîndrie purtau numele nobilei lor 
obirșii latine. Cronicarii. primii 
umaniști, reprezentanții Școlii 
ardelene au reafirmat în paginile

Alexandru BĂLĂCI

lor lucide acest luminos adevăr 
istoric. în anii tumultuoși ai revo
luțiilor naționale creștea ideea 
unei Republici române, unindu-se 
cele trei părți ale trupului Patriei, 
cum o tăcuse cu secole in urmă 
nemuritorul Mihai Viteazul. Toate 
mințile luminate 
toți pașoptiștii.
fletul neamului", au arătat lumii 
întregi puterea de neînfrint a do
rinței de unitate și independență 
a poporului român. Formarea sta-

• ale patriei, 
„suflet în su-

tului național in 1859 este un mo
ment nepieritor pe care conștiința 
unității românilor l-a ridicat înalt 
pe cîmpul istoriei universale. Iar 
unirea din 1918, cînd Transilvania, 
ramură vie și puternică a uria
șului arbore al Patriei, „s-a unit 
cu. țara", încununa lungul, drama
ticul șir al luptelor pentru ideea 
cea mai pură a arzătorului patrio
tism românesc, visul întregului 
nostru popor, opera sacră a jert
fei atîtor eroi anonimi ai istoriei.

Crearea României socialiste a 
desăvîrșit Ideea unirii in noile 
structuri ale societății generate de 
eliberarea de sub exploatare și de 
transformările profund democra
tice pe care le-am cunoscut cu 
toții. S-a ridicat pe o nouă treap
tă istorică viața întregului popor 
român, lichidîndu-se' in același 
timp orice forme de discriminare 
națională, fiecare cetățean al Re
publicii avînd posibilitatea de a

deplin, ca personali-se afirma, pe . .
tate creatoare sub cerul românesc. 
Unitatea de nezdruncinat a între
gului popor, a tuturor fiilor pa
triei în jurul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, constituie ast
fel expresia calitativ nouă, socia
listă. a unei realități pentru împli
nirea și desăvirșirea căreia stau 
mărturie secolele de luptă și jert
fe ale inaintașilor, munca eroică a 
poporului pe drumul făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. Sub semnul unirii structu
rale, politice și ideologice, al egali
tății tuturor fiilor tării se desfășoară 
o vastă șl eroică activitate creatoare 
pentru sporirea valorilor civilizației 
socialiste, pentru desăvirsirea omu
lui nou, stăpin pe destinul său, cu 
o conștiință înaintată, însetat de 
bine și de frumos, de pace șl 
omenie.

!
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Aici, uncle-i stăpîn poporul, 
unde Unirea e stăpînă,

E SCRIS PE TRICOLOR UNIRE! O idee-forță străbate istoria, un gînd înalt vibrează
în ființa poporului român, o certitudine stă și va sta veșnic la temelia vieții noastre: 
SÎNTEM DINTOTDEAUNA ȘI PENTRU TOTDEAUNA O SINGURĂ FIINȚĂ, 
UN SINGUR CUGET, O SINGURĂ VOINȚĂ

S-a împlinit un vis de veacuri, a triumfat 
dreptatea istoriei

E
 scris pe tricolor Uni

re. Profund adevăra
te sint aceste cuviințe 
desprinse din caden
țele imnului nemuri
tor. Pentru că stă 

scris „Unire- pe întreaga noas
tră devenire istorică, pe înde
lungata și zbuciumata noastră 
existență. „Idealul unirii, gi.n- 
dul unirii — ne' spune prof, 
univ. Ștefan Ștefănescu, direc
torul Institutului jle istorie „Ni- 
colae Iorga“ — au însoțit me
reu de-a lungul întregii sale is
torii poporul român, nu pot fi 
cu nici un chip despărțite de 
istoria sa, așa cum nu pot fi 
despărțite de aceasta nici dra
gostea sa de glie, setea de li
bertate și dreptate, vocația de 
pace. Pentru marii noștri dom
nitori și cărturari, pentru mul
țimile de țărani și tirgoveți, 
conștiința apartenenței Ia ace
lași popor de străveche și stră
lucită O’bîrșie a fost suportul 
trainic al puterii lor de a se ri
dica deasupra furtunilor vre
murilor, al încrederii că aveau 
să vină, că trebuiau să vină 
timpuri mai bune, mai lumi
noase în care poporul avea să 
trăiască demn, liber și singur 
stăpin pe destinele țării, în 
care avea să-și poată pune ple
nar în valoare întreg geniul 
său creator, întreaga sa energie 
constructivă.

De aceea idealul unirii nu a 
fost doar visul frumos nutrit 
multe sute de ani, ci și telul 
statornic al luptei, al faptelor 
poporului nostru. Acesta a fost 
țelul acțiunii marilor noștri vo
ievozi care au încercat și au și 
reușit nu o dată să facă din oș
tite țărilor române o singură 
oaste ce a zădărnicit planurile 
cotropitorilor, din puterile ro
mânilor — o unică putere peste 
care să nu se poată trece. Mă
reața înfăptuire a lui Mihai Vi
teazul nu se ivea așadar pe un 
teren gol, ci pe un soil pregătit 
de necontenita lucrare a româ
nilor asupra lor înșiși. Și nu 
poate fi nimic mai semnificativ 
decit faptul că la scurtă vreme 
după Mihai, legătura puternică 
de simțiri ce unea într-o mare și 
unică familie pe toți românii 
s-a impus conștiințelor lucide 
ca o realitate de care trebuiau 
să tină seama orice proiecte 
politice referitoare Ia spațiul 
românesc. Pregătită de istoria 
de pină atunci, înfăptuirea lui 
Mihai avea să fie, la rîndu-i, 
făclie ce a luminat statornic 
eforturile și lupta altor genera
ții, unirea împlinită de cel care, 
după fericita expresie a lui 
Iorga, nu se putea odihni, de
venind țelul arzător al urmași
lor săi, moștenirea lor cea mai 
de preț. Cu fiecare an, cu fie
care deceniu ce se adăuga la 
firul vremii, ideea pătrundea 
tot mai adine în conștiințe, își 

croia făgaș tot mai încăpător 
în inimi, de izbinda ei fiind le
gate toate celelalte vii dorințe: 
alcătuirea unor rinduieli sociale 
ma.i drepte, asigurarea sloboze
niei dinlăuntru și a celei din 
afară, demnitatea țării. Istoria 
a dovedit cît de îndreptățite 
erau asemenea gînduri, căci 
prin unirea țărilor române su
rori, Moldova și Muntenia, și 
formarea statului național ro
mân s-au așezat solide temelii 
accelerării progresului lor eco- 
nomico-social, realizării unor 
mari pași înainte în înzestrarea 
țării cu structuri conforme cu 
timpurile, dobîndirii indepen
denței de stat".

Această strinsă întrepătrun
dere între unitate, libertate și 
progres a fost marea lecție pe 
care istoria noastră o propunea 
generațiilor trăitoare în primele 
două decenii ale veacului nos
tru. Altfel spus, că era nevoie, 
neapărată nevoie, să se unească 
toți românii și să alcătuiască un 
stat unitar, pentru ca laolaltă ei 
să-și consacre energiile propă
șirii lor ; că era nevoie, neapă
rată nevoie, să fie eliberați fra
ții ce trăiau sub dominația 
străină care le primejduia 
ființa națională, împiedieîndu-i 
în dezvoltarea lor firească. In 
numele acestei dreptăți istorice 
s-au ridicat încă o dată la 
luptă toți românii în îm
prejurările create în toamna 
anului 1918 ; iar lupta lor din 
acel eroic răstimp dovedea nu 
numai că erau însetați de liber
tate, ci și că erau strins uniți în 
cuget și-n simțiri, că în inima 
lor era ocrotit același ideal ne
pieritor — Unire, Unire, Unire !

„O spunea atunci, în toamna 
anului 1918, clocotul revoluției 
ce cuprinsese Transilvania de 
Ia un capăt la altul — ne scrie 
din Abrud profesorul Victor 
V. Mesaroș. Și în Munții 
Apuseni oamenii se mișcau, 
pentru că nu mai voiau să 
trăiască în vechile, nedreptele 
alcătuiri politice. Asta în ciuda 
sforțărilor disperate ale autori
tăților de a-și menține puterea. 
Ion Almășan, curelar din 
Abrud, în casa căruia au fost 
găsite tablourile lui Horea, 
Cloșca și Crișan, fusese pus în 
lanțuri și purtat prin tot orașul 
cu tablourile în spate. Minerul 
Fer Alexandru din aceeași lo
calitate, la care se găsise un 
drapel tricolor, a fost arestat și 
bătut de jandarmi. Dar voința 
populară nu mai putea fi zăgă
zuită. Minerii și țăranii Apuse
nilor au început să-și facă sin
guri dreptate. Jandarmii au 
fost dezarmați, pretorii și nota
rii alungați, deciziile oficiale 
aflate prin primării arse. In lo
cul lor au fost alese organe noi, 
emanație a voinței obștii locui
torilor. Alegerea consiliilor na
ționale s-a făcut peste tot în

tr-o ambiantă sărbătorească, 
ilustrativă pentru noua stare de 
spirit. La Vidra, la casa lui Ian- 
cu, s-au adunat, Ia 12 noiembrie 
1918, 2 900 de moți spre a-și
alege consiliul național român 
local. Mulțimile de steaguri, 
porțile de triumf, florile, cintă- 
rile și strigătele de bucurie, 
hainele moților împodobite cu 
tricolor și crenguțe de brad 
arătau că ziua era socotită — și 
era chiar așa — o sărbătoare, 
sărbătoarea dezrobirii, a înălță
rii unui popor la rangul de stă
pîn al destinelor sale- A fost 
țptddată o sărbătoare a unirii, 
căci s-a strigat în cor «Trăiască 
unirea tuturor românilor- și 
s-au cîntat cîntecele care 
spuneau că pe al nostru steag 
e scris unire, care îndemnau pe 
românii din patru unghiuri sa 
se unească-n cuget și-n simțiri, 
spre a putea birui în dreapta 
lor luptă.

Memorabilă a rămas in amin
tiri ziua de 17 noiembrie 1918, 
cînd consiliul national român 
din Abrud a preluat adminis
trația orașului. De pe clădiri au 
fost coborîte emblemele hab- 
6burgice, iar pe primăria ora
șului a fost înălțat tricolorul 
românesc, păstrat cu pietate de 
multe decenii, din zilele glo
rioase ale lui Avram Iancu. 
Steagul a fost pus pe clădire de 
Nicolae Zlăgneanu. De pe aco
perișul primăriei a început să 
cinte, cu vocea lui profundă de 
bas, „Pe-ai nostru steag“. Sute 
de orășeni și de locuitori veniți 
din satele dimprejur, prezenți 
acolo în piața primăriei, au re
luat cîntecul, s-au prins apoi 
într-o mare horă, convinși că 
nimeni și nimic nu le mai pu
tea sta în cale spre a împlini 
dorul lor de veacuri — Unirea. 
Din ochii multora curgeau 
lacrimi. Dar nu mai erau lacri
mile Obidei și ale suferinței, ci 
lacrimile bucuriei, lacrimile 
speranței într-o viață nouă, mai 
bună, ale cărei temelii ei le așe
zau în acele clipe".

Ceea ce se petrecea în acele 
zile în Munții Apuseni era doar 
o secvență a revoluției ce cu- 
prinsese toate părțile Transil
vaniei, căci poporul Întreg era 
hotărât să-și ia atunci în mîi- 
nile sale proprii soarta sa. 
Aurel Călniceanu era elev la 
liceul „Moise Nicoară" din 
Arad ; cu elanul propriu viratei 
a luat parte la însuflețitele 
adunări din acea toamnă desfă
șurate în Arad și prin împre
jurimi, prin care orașele și sa
tele românești arătau că nu mai 
pot da crezare nici unui fel de 
promisiuni făcute de vechile 
autorități, că voiau să-și cro
iască o altă soartă, să fie stă- 
pini pe pămîntul străbun. Cu 
inima înflăcărată • de visul de 
dreptate, cu convingerea că ve
nise împlinirea vrerii de secole. 
Aurel Călniceanu a plecat în 

comuna natală Ciclova Română 
de lingă Oravița. Și aici, ca 
pretutindeni, aceleași semne ale 
vremurilor noi — jandarmii de 
tristă amintire fuseseră alun
gați, se constituia o nouă auto
ritate. expresie a voinței liber 
exprimate a tuturor sătenilor, 
șe alegeau cu mare însuflețire, 
după temeinică cumpănire, de
legații pentru adunarea de la 
Albă Iulia. „îmi aduc aminte 
cu emoție și azi. de acel mo
ment. S-au adunat toți locuito
rii satului și au semnat un 
mandat care a fost încredințat 
celor 5 delegați aleși. îi știu și 
acum pe de rost cuvintele ; ele 
sunau astfel : «Atît 6fatul na
țional român, cît și întregul po
por din comuna Ciclova Ro
mână la adunarea națională din 
14/27 noiembrie 1918 cu unani
mitate au declarat că unica și 
nestrămutata lor dorință este 
Unirea românilor cu țara-mamă, 
că toți aderă și se vor supune 
întru toate hotărîrilor aduse de 
Adunarea Națională Română de 
la Alba Iulia, care se va ține 
la 1 decembrie 1918. Regretă 
mult că pe de o parte depărta
rea mare și lipsa de îmbrăcă
minte pentru acest anotimp, nu 
Ie permite a lua parte cu toții, 
însă cele peste 3 000 suflete ră
mase acasă, a căror inimă bate 
după mult așteptata libertate, 
vor striga la 1 decembrie 1918 
acasă : «Să trăiască unirea tutu
ror românilor !»

Intr-adevăr, toți românii ți
neau să fie prezenți la Alba Iu
lia. Căci în drumul spre cetatea 
istorică a neamului românesc, 
ne-au întâmpinat, ne-au condus 
mii și mii de oameni, incit pă
rea că toate ținuturile locuite 
de români se îndreaptă cîntînd 
spre același loc. îmi este peste 
puteri să descriu adunarea și 
ceea ce am simțit cu toții 
atunci. Voi spune insă câ n-am 
trăit zi mai frumoasă decit 
aceea, in care răsunau liber și 
fără teamă din o sută de mii 
de piepturi cîntecele care ne 
încălziseră mereu/ gîndurile. 
care ne luminaseră mereu via
ța : Deșteaptă-te române, Trei 
culori, Marșul lui Iancu".

Despre acele zile de neuitat 
ne-a vorbit și publicistul și 
scriitorul Ion Clopoțel, atunci 
șef al biroului de presă al Ma
rii Adunări Naționale de la 
Alba Iulia. Reînvie din aminti
rile sale întreg clocotul momen
tului in care nimeni, zile și nopți 
la rind. nu a putut închide ochii, 
reînvie oameni pe care i-a cu
noscut și care au avut un rol 
însemnat în desfășurarea eve
nimentelor. Reînvie, mai ales, 
înțelesurile adinei ale faptelor 
de acute 65 de ani. „Scena care 
mi s-a părut oea mai frumoasă 
a fost aceea în care Goldiș a 
supus hotărârile Votului adună
rii, cerînd să se depună jură

mânt pe națiunea română și pe 
civilizația internațională, Și 
Constituanta românilor l-a de
pus. Astfel națiunea română, 
din îndemn propriu, se angaja 
în fața sa, a lumii, a viitorului 
să așeze la temelia noii Românii 
unite drepturile legitime ale 
poporului român și, deopotrivă, 
înaltele principii și valori ale 
civilizației și moralei interna
ționale. Prin aceasta se dove
dea o dată mai mult că poporul

Unitatea - izvor veșnic viu al izbînzilor noastre, 
chezășie a viitorului comunist

D
a, e scris pe tricolor 
Unire — și sub faldu
rile sale poporul ro
mân a construit o nouă 
țară. Intorcîndu-se la 
ea însăși îmbogățită, 

pe o nouă spirală a devenirii 
sale, unitatea se dovedește a fi, 
in același timp, rezultantă și for
ță motrice a dezvoltării econo- 
mico-sociale a tării ; ea stă la 

.temelia marilor ctitorii socialis
te și o încununează. Unitatea 
românilor Ie otelește voința de 
luptă, iar victoria in marile bă
tălii pașnice le cimentează uni
tatea. Este un splendid și vast 
circuit moral-politic în arterele 
și venele tării, iar oxigenul 
dătător de viață se numește 
unire.

„E scris pe tricolor Unire", 
Cuvintele vin din istorie, din- 
tr-o istorie încărcată de 
fapte eroice. Unirea, „actul 
cel mai national pentru 
care se făuresc atitea silinți 
uriașe și atitea jertfe", cum 
spunea istoricul A. D. Xenopol, 
este. începînd de la 1 Decembrie 
1918. o realitate. Dar ideea uni
tății a continuat să anime po
porul nostru. Au fost vremuri 
grele, cînd norii grei ăi fascis
mului, ai războiului s-au adu
nat peste tară. Unit sub faldu
rile de luptă ale partidului co
munist. poporul a apărat tara, 
iar la 23 August 1944 i-a redat 
libertatea si demnitatea la care 
avea un drept istoric. Și au ur
mat alti ani grei : anii bătăliilor 
pentru cucerirea puterii politice 
și economice, pentru refacerea 
economică, pentru înfăptuirea 
primelor planuri anuale, a pri
melor cincinale. Din nou. răs- 
punzînd cu entuziasm la che
marea istoriei, ce li se adresa 
prin glasul partidului comunist, 
fiii tării, fără deosebire de na
ționalitate. și-au suflecat mine- 
cile spre a-și dovedi lor, spre a 
arăta lumii ce poate făuri’ un 
popor stăpin pe propriul destin. 
Sint mărețe, sînt epocale inlăp- 
tuirile poporului român din 
acești ani ai revoluției și con
strucției socialiste ; din acești 
ani de după 1965, de cînd în 
fruntea partidului, în fruntea 
tării se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

—Azi. ne spune Eroul Mun
cii Socialiste Nicolae Mărcules- 

român, împlirfindu-și justele, 
îndreptățitele sale aspirații na
ționale, era hotărit să asigure, 
totodată, deplina egalitate in 
drepturi și îndatoriri a tuturor 
cetățenilor țării, fără deosebire 
de naționalitate, să clădească 
o țară nouă, la temelia căreia 
să se afle respectul reciproc, 
conlucrarea, înțelegerea între 
toți fiii patriei.

Acum, după 65 de ani. mă 
gîndesc că ceea ce a fost mai 

cu, unul dintre veteranii Hune
doarei. furnalist cu bogate State 
de serviciu, „E scris pe tricolor 
Unire" răsună ca o vibrantă che
mare la noi fapte de muncă. 
Cînd am venit eu Ia Hunedoara, 
în 1948, domnea aici un entu
ziasm molipsitor. „Cu partidul 
nostru-n frunte / Spargem mun
te după munte !“ era refrenul 
ce răsuna nu numai la Bum- 
bești-Livezeni, la Agnita-Bo- 
torca, sau pe alte șantiere na
ționale ale tineretului, deschise 
atunci ; acest refren îl intonam 
și noi, cei de la Hunedoara. 
Am muncit cu devotament, cu 
abnegație patriotică. Timpul 
nu-1 măsurate cu ceasul, ci cu 
bătăile inimii. ...Și au trecut 
anii. In acești ani poporul 
nostru a înțeles că trebuie să 
depășim rapid decalajul față de 
țările avansate din punct de ve
dere economic. A înțeles că 
ceea ce alții au realizat în sute 
de ani. noi trebuie să înfăptuim 
în cîteva zeci de ani. Și ne-am 
angajat în bătălia pentru o nouă 
calitate a muncii. Este bătălia 
întregii țări.

Bătălia întregii țări ! Așa gîn- 
dește și Ion Bălulescu. Și el, 
ca și Nicolae Mărculescu, se află 
intr-un loc fierbinte : șantierul 
Canalului Dunăre-Marea Neagră. 
Era în noiembrie 1975 cînd, pe 
șantierul național al tineretului, 
tînărul excavatorist a pornit 
mașina modernă ce i-a fost în
credințată pentru a scoate prima 
cupă de pămînt. Refrenul pe 
care și-l reamintește furnalis- 
tul hunedorean a intrat in isto
rie. Ion Bălulescu se bucură de 
o altă realitate. Mașina Iui dis
locă. în numai 12 secunde. 16 
tone de pămînt. La Bumbești- 
Livezeni o normă zilnică era de 
1,5 mc. O întreagă epocă des
parte cele două realități.

— ...Dar cît de mult s-a 
schimbat țara în aceste decenii, 
spune cu îndreptățită mîndrie in 
glas tînărul brigadier. Iată, 
Canalul Dunăre^Marea Neagră 
este aproape gata. Un proiect 
atît de cutezător nu s-ar fi 
putut înfăptui într-o altă etapă. 
El s-a împlinit acum, in acești 
ani, prin eforturile întregului 
popor, cu sprijinul industriei 
românești, al întregii noastre 
economii.

— Eu sînt țărancă, ne spunea 
Ana Fackelman, cooperatoare 

impresionant la 1 decembrie 
1918 a fost însăși prezența la 
adunare a celor peste o sută de 
mii de muncitori, țărani, inte
lectuali. îmbrăcați îp straie de 
sărbătoare, cu flamuri naționale 
și cu muzici, care, in sunetul 
cîntărilor patriotice, sosiseră în 
cetatea visurilor noastre de aur 
cu trenuri, cu căruțe sau pe jos 
din toate ținuturile Transilva
niei. Banatului. Crișanei, Mara

din comuna Sînmartin, județul 
Arad. Aici, în cooperativa 
noastră, muncim. în strinsă uni
tate. români și germani, pentru 
ca recoltele să fie tot mai bogate. 
Dar de aici, de la locul meu de 
muncă, unitatea capătă și alte 
semnificații. Oamenii din co
muna noastră sînt harnici. Dar 
cu toată hărnicia noastră, pă
mîntul ar da roade mult mai 
mici dacă n-am avea mașini 
agricole. îngrășăminte chimice, 
intr-un cuvînt dacă n-am folosi. 
Ia munca cîmpului, produse 
realizate de muncitori, în uzine. 
Noua revoluție agrară ii cere 
țăranului o concepție nouă față 
de muncă, o pregătire nouă, su
perioară.

— Fără unitate. precizează 
cunoscutul medic ieșean, prof, 
dr. docent Petru Brînzei, nu am 
putea înfăptui cutezătoarele pro
grame stabilite de partid pentru 
prezentul și viitorul patriei 
noastrb. „E scris pe tricolor 
Unire" răsună, azi, pentru noi 
toți, ca un îndemn Ia noi acte 
patriotice. Ne place să admirăm 
frumusețile tării, să admirăm 
noile edificii, noile înfăptuiri, 
să privim Marea Neagră și 
Munții Carpați. să ascultăm su
surul izvoarelor noastre limpezi. 
Toate acestea trezesc în noi 
ecouri vibrante, pornite din 
sentimente patriotice. Dar pa
triotismul nu se oprește aici. 
Străbunii au conservat limba, 
au apărat ființa națională, au 
asigurat progresul continuu al 
patriei. înaintașii noștri au în
făptuit unirea. A venit apoi 
timpul revoluției și construcției 
socialiste. Nouă, așa cum ne în
deamnă partidul, așa cum ne 
cere secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. ne 
revine îndatorirea de a duce 
mai departe, în timp, făclia ma
rilor tradiții.

— Cum am putea fi altfel 
decit „uniți în cuget și-n sim
țiri" cînd așa și numai așa am 
făptuit totul ? — răspunde cu o 
întrebare întrebării noastre eco
nomistul octogenar Grațian C. 
Mărcuș din Zalău, distins căr
turar, în ciuda vîrstei om în 
putere, activ. Eu am trăit ca 
pe cea mai mare sărbătoare 
ziua de 1 Decembrie 1918 și am 
crezut în viitorul României și 
am visat-o măreață dar, iată, 
astăzi, în pragul lui 1 Decem
brie 1983, pot să spun, cu mîna 

mureșului și Sătmarului. Tran
silvania nu cunoscuse o Sărbă
toare mai importantă și mai re- 
prezentativă. Căci prezenta ce
lor peste o sută de mii de oa
meni la Alba Iulia, la putină 
vreme după sfirșitul războiului 
ce adusese și in casele români
lor ardeleni atita durere și su
ferințe, era prin ea însăși sem
nificativă ! un popor întreg do
rea fierbinte unirea și era ferm 
hotărit să o înfăptuiască".

pe inimă, că atît de frumoasă 
n-am îndrăznit s-o visez. Zalăul 
meu e menționat în docu
mente încă din secolul al X- 
lea ; cum s-a dezvoltat in nici 
patru decenii — și mai cu sea
mă in ultimii 15 ani în care 
populația i-a crescut de cinci 
ori — e greu de crezut că s-ar 
putea compara cu mileniul care 
a trecut.

In constelația așezărilor pa
triei, Zalăul este însă doar unul 
dintre aștri. Cuvintele interlo
cutorului nostru s-ar putea 
la fel de exact referi la Paș
cani său la Pitești, la Slobozia, 
Ia Bîrlad, la Baia Mare sau la 
Miercurea-Ciuc. Unirea de la 
1 Decembrie 1918 rodește în 
conștiința muncii tuturor pen
tru toți.

Realitatea de la Zalău o re
găsim, la scara unui județ în
treg, acolo unde, acum 125 de 
ani, românii au mers „la Mil- 
cov cu grăbire" : Vrancea. 
Stăm de vorbă cu Constantin 
Gidăr, directorul Direcției ju
dețene de statistică :

— Prin profesie eu sînt omul 
cifrelor — ne spune. Dați-mi 
voie să prezint cîteva care, după 
mine, vorbesc la fel de viu, de 
colorat ca o metaforă. Din 1965 
și pină astăzi, județului i-au 
fost alocate investiții de circa 
22 miliarde de lei. Aportul in
dustriei Ia realizarea produsu
lui social a ajuns la circa SO 
la sută în 1982, numărul celor 
ce muncesc aici crescînd din 
1950 pină azi de opt ori ; in 
același interval, producția agri
colă a cunoscut creșteri spec
taculoase. S-au construit 26 000 
de apartamente.

Cind un sat se transformă în 
oraș, cînd un oraș devine altul 
intr-un deceniu, cind un județ 
își înzecește puterea indus
trială în cițiva ani — găsim 
principala cauză a transformă
rii în hărnicia și inteligența 
locuitorilor săi, a celor ce mun
cesc acolo. Dar să nu uităm 
nici o clipă că în fiecare gă
sim concentrate munca și pu
terea izvorîte din muncă a în
tregii țări, găsim efortul po
porului în întregul său ; fiecare 
pas înainte pe un șantier, în
tr-o localitate, intr-o zonă a 
țării este un pas înainte ai în
tregii țări, o realizare la care 
pune umărul întreaga țară.
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Vom ridica pe culmi mai-nalte, 
ca unul. Patria Romană^ 19Î8-1983

Poporul, liber și stăpin pe propria-i soartă, 
conduce, decide, înfăptuiește

I
deea revoluționară a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu potrivit că
reia o societate pen
tru popor nu poate fi 
edificată decit prin 

popor stă la baza întregului 
sistem al democrației noastre 
socialiste. Ea exprimă însăși 
forța noii unități moral-poli- 
tice, calitativ superioare, fău
rite in acești ani sub condu
cerea partidului. Poporul nos
tru, liber și stăpin pe propria-i 
soartă, adevărat făuritor de 
istorie, este participant activ la 
conducerea întregii noastre so
cietăți. Această participare la 
conducere, profund democra
tică, profund revoluționară, își 
găsește o vie expresie în am
plul dialog al partidului cu 
țara, puternic intensificat in 
anii „Epocii Nicolae Ceaușescu".

Democrația muncitorească, re
voluționară se dovedește a fi o 
formă superioară de conducere 
a societății, puternică expresie 
a deplinei unități a întregului 
nostru popor în jurul partidului, 
al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Este o idee-forță pe care, din 
diferitele unghiuri ale practicii 
lor social-politice, o argumen
tează partîcipanții la ancheta 
noastră.

— M-am întrebat nu o dată — 
ne spune Ana Pop, muncitoare 
la întreorinderea „Mondiala" din 
Satu Mare — cum s-ar înfățișa 
societatea noastră fără tineri. 
Ar fi, desigur, ca o casă fără 
copii, ca o școală fără elevi. Ca 
o țară în care toți oamenii 
sînt bătrini. Adică ar fi fără 
viitor. Istoria ne-a învățat că- 
toate marile noastre înfăptuiri 
s-au bucurat de participarea 
tuturor generațiilor. Pentru că a 
fost nevoie de- strădaniile tutu- ■ 
ror generațiilor. Și mai e ceva : 
tinerii vin cu un suflu n-ou, cu. 
idei noi, care ne dau și nouă, 
celor mal puțin tineri, un mai 
mare avînt în muncă.

— Una dintre realitățile pro
funde ale societății noastre — 
subliniază studenta Sorina Por
tița, de la Institutul de petrol 
și gaze din Ploiești — este pu
ternica unitate a întregului nos
tru popor în junii partidului, 
al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Este 
o unitate a tuturor claselor 
și categoriilor sociale. A tutu
ror fiilor patriei, fără deosebire 
de naționalitate. Și a tuturor

Vocația României socialiste - vocația păcii, 
colaborării și prieteniei

E
 scris pe tricolor Uni

re — și așa cum de 
milenii poporul a fost 
unit în voința de a 
trăi intr-un singur 
trup de tară, la fel 

a fost unit în voința de a-șl 
apăra pămintul strămoșesc, în 
voința de a trăi in pace și în 
înțelegere cu toate popoarele. Pe 
treapta socialistă a devenirii 
noastre istorice, politica exter
nă a partidului și statului con
stituie o vibrantă expresie a uni
tății de granit a poporului ro
mân ; ea este materializarea vo
inței întregului popor, exprimă 
pe deplin năzuințele sale.

— Și eu fac politica externă a 
României, și toți tovarășii mei 
de muncă, miile și miile de oa
meni de aici, de la întreprin

„Ceaușescu și Poporul, Patria și Tricolorul11

E
 scris pe tricolor Unire

— iar drapelul larg 
desfășurat al patriei 
înseamnă cl însuși 
„unire in cuget și-n 
simțiri", este el însuși 

semn înalt și nobil al unității 
de acțiune a românilor. Cînd 
spunem „patria", cînd spunem 
„poporul român", cînd spunem 
„unirea" gîndim drapelul roșu, 
galben și albastru, pentru veș
nicie desfășurat peste pămin- 
tiirile patriei. Iată gindurile po
etului Gheorghe Tomozei, un 
fragment dintr-o amplă medi
tație asupra patriei :

— Sint trei culorile steagului 
românilor, după cum trei au 
fost în 1600 și 1918 moșiile uni
te sub un singur steag. Trei cu
lori, trei țări românești — o pe
cete unică și ea pe înscrisurile 
timpului. Parafă pe un hrisov 
cu gigante conture de țară. Și 
unde ? în Alba Iulia, unde ce
rul albastru a vibrat ani după 
ani peste spice grele, galbene, 
de aur și peste, nezărjt, singele 
unor viteji. Horea, Cloșca și 
Crișan : un martir pentru fie
care culoare a steagului româ
nesc. Pentru fiecare din noi — 
culoarea unică a culorilor cu 
străluciri și străvezimi întrepă
trunse din steagul nostru. Cli
pa, fiecare, cind ochii ni se în- 

viratelor, a tuturor generați
ilor țării. Cu toții, tineri și 
virstiiici, participăm imyr-tmâ. 
in strinsă unitate, pentru ca 
toate problemele edificării noii 
societăți să-și găsească soluțio
narea cea mai bună, pentru ca 
patria noastră să urce pe .trepte 
tot mai înalte ale progresului 
și civilizației socialiste.

„E scris pe tricolor Unire". 
Desigur, sînt mulți factori po
litici, economici, sociali . care 
determină aceste noi realități. 
Ne vom referi însă, acum, ia 
unul singur : accesul larg la în
vățătură, la cultură, de care se 
bucură întregul nostru popor. 
Știința, invățămîntul, cultura — 
pătrunzînd în. toate casele, 
devenind bunuri ale tuturor fii
lor țării, fără deosebire de na
ționalitate — au o contribuție 
fundamentală la grăbirea is
toriei.

— Noul pătrunde puternic în 
școală — ne spune profesorul e- 
merit dr. Rodi «a Alexandru, di
rectoarea liceului „Ștefan cel 
Mare" din Suceava. Liceul nos
tru are un nume ce reînvie, 
din trecutul luptelor pentru u- 
nire, pentru unitate, ecoul 
unor fapte de nepieritor e- 
roism. Sîntem mîndri de acest 
nume și . îl cinstim așa cum se 
cuvine, prin muncă, prin învă
țătură. Elevii noștri se pregă
tesc însă pentru viitor și acest 
viitor stăruie puternic în toate 
preocupările noastre. Ei vor fi 
muncitori, tehnicieni, ingineri, 
cercetători științifici.. Vor munci 
în uzine moderne, vor lucra cu 
mașini,' cu aparate din ce în 
ce mai perfecționate, vor con
cepe roboți industriali pe 
care îi vor înzestra cu inte
ligență. Uniți sub faldurile tri
colorului, la chemarea partidu
lui, învățăm, muncim pentru a 
construi România viitoare, ășâ 
cum au visat-o înaintașii.

— Răspunderile noastre ? — 
— se întreabă un elev, Nicolae 
Dima. din anul III al Liceului 
agroindustrial din Brăila. Ele 
sînt pe măsura timpului socia
list al țării. Am fost întrebat 
de ce, intr-o vreme în care ti
neretul se arată pasionat de 
tehnica cea mai avansată, in 
epoca zborurilor cosmice, eu am 
decis să mă fac agricultor. Sînt 
multe lucruri de spus. Țin să 
vă asigur că am venit intr-un 
liceu agricol țiu pentru că eu, 
fiu de țăran, n-aș fi atras de 
tehnică. Am venit aici, in 

derea de autoturisme Pitești, și 
toți concetățenii mei — ne spu
ne maistrul Coriolan Iliescu. 
Partidul și statul nostru, marele 
nostru conducător, om politic de 
seamă al lumii contemporane, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
militează cu perseverență pen
tru pace și colaborare, pentru 
independență și suveranitate, 
promovează politica înțelegerii 
intre toate statele lumii, indife
rent de mărimea lor, indiferent 
de orinduirea socială. Acțiunea 
hotărîtă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru oprirea cursei 
Înarmărilor nucleare, a instală
rii de noi rachete in Europa con
comitent cu distrugerea celor 
existente, pentru revenirea la 
masa tratativelor se bucură de 
un larg ecou în întreaga lume, 

tîlnesc (totdeauna ca pentru 
întîia oară) cu steagul româ
nesc e o clipă solemnă. Statura 
ni se înalță și ne integrăm în
tregii istorii a tricolorului. 
Deci a țării.

Iar „clipa solemnă" de care 
ne vorbește poetul se prelun
gește in alte clipe solemne cînd 
„toți ca unul" vibrăm din în
treaga ființa noastră : cind as
cultăm imnul național, minute
le cind la o ceremonie, într-o 
zi de sărbătoare răsună acordu
rile triumfale ale Imnului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România.

La Deva stăm de vorbă cu 
două prețuite sportive, ale căror 
performanțe au făcut ca imnul 
patriei să răsune pe numeroa
se meridiane ale lumii.

— Eu, Lavinia Agache.„
— ... și cu mine, Ecaterina 

Szabo...
— Cel mai frumos moment, 

cel mai cald minut este acela 
cind pe catarg se înalță drape
lul României și răsună Imnul 
de Stat Atunci sînt emoționată 
și mă gindesc că sînt și eu o 
parte a patriei și sînt mîndră.

— Cind răsună imnul, eu mă 
gîndesc cu emoție la fiecare 
vers. Parcă văd scris mare pe 
drapelul care urcă pe catarg : 
„e scris pe tricolor unire"... 

această școală, tocmai pentru 
că, fiu de țăran fiind, știu cită 
nevoit de tehnică este în agri
cultură. Fără agricultori destoi
nici, pricepuți țara n-ar putea 
merge înainte. Mai ales fără 
agricultori cu o concepție nouă, 
înaintată despre această profe
sie străveche, care să-și înte
meieze activitatea pe criterii 
științifice. Noua unitate a țării 
este unitatea muncitorilor, a ță
ranilor și a intelectualilor. Țara 
are de toți nevoie, cu toții să 
învățăm, să muncim în așa fel 
incit să fim demni de măre
ția ei.

Accesul larg la cultură, asi
gurat azi tuturor fiilor patriei, 
fără deosebire de naționalitate, 
deschide noi orizonturi perso
nalității umane, contribuie la 
afirmarea gîndirii și acțiunii 
revoluționare.

— După cel de-al IX-lea Con
gres, subliniază G. Trif, direc
tor în Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, beneficiind 
de climatul nou, fertil al socie
tății noastre socialiste, cultura 
și arta românească au înregis
trat mari progrese. Literatura, 
muzica, artele plastice au fost 
puternic ancorate în viața so
cială. Au fost conferite ■ ensuri 
noi, profunde valorilor tradițio
nale, în timp ce valorile făurite 
în acești ani au dobindît o in
fluență tot mai mare asupra 
conștiințelor. Dezvoltarea de
mocrației socialiste a asigurat 
nu numai egalitatea între oa
meni, în cadrul unor relații 
economice și sociale echitabile, 
ci și accesul liber la cultură, la 
artă. Democrația a făcut să ră
sune puternic în creația cultu
rală glasul maselor populare. 
Din ce. în ce mai mult cultura 
a devenit un factor activ de 
educare revoluționară a mase
lor, a tineretului.

Un astfel de glas este cel al 
Silviei Olteanu, solistă de mu
zică populară, laureată cu pre
miul I la ultima ediție a 
Festivalului național „Cîntarea 
României".

— Sînt fericită — ne spune 
talentata interpretă a cintecu- 
lui popular — că eu, strungări- 
ță la cooperativa „Metalul" din 
Tîrgu Mureș, am reușit să ob
țin un premiu in cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României". îmi place să mun
cesc și să-mi fac bine meseria. 
Dar îmi place să și cîntam 
avut posibilitatea, ca atîția alți 

prilejuiește încă o dată mani
festări aie profundei stime de 
care se bucură întotdeauna de- 

‘ mersul internațional al Româ
niei, al președintelui ei.

— Politica externă a României 
socialiste este politica întregu
lui popor român, care știe că 
ea ește dreaptă, lucidă, raționa
lă — subliniază și dr. docent 
Cornel Ciugudeanu din Tîrgu 
Mureș. Ea găsește un larg ecou 
pentru Că răspunde aspirațiilor 
vitale ale tuturor celor ce vor 
să-și făurească existența, viito
rul în condiții de pace și dem
nitate, fără amenințarea holo
caustului . he care l-ar reprezen
ta un nou război mondial.

— Am acostat în multe por
turi ale lumii — ne relatează

Despre solemnitatea jurâmîn- 
tului în fața patriei ne vorbește 
și caporalul Petre Turcuș, din 
una din unitățile Diviziei „Mă- 
râșești" :

— Solemnă și unică este cli
pa Jurămintului, supremul le- 
gămînt al iubirii de țară. Ea 
stăruie și acum în mintea și în 
inima mea, așa cum va stărui 
în întreaga mea viață. Am ju
rat să fim întotdeauna scut 
neclintit unității și independen
ței patriei, a României care s-a 
împlinit atunci, la 1 Decembrie 
1918, trecind în fapte visarea 
și lupta de veacuri a poporului.

...O familie de aproape 23 de 
milioane de oameni își con
struiește viitorul călăuzită de 
marele partid al comuniștilor, 
de gindirea și acțiunea revolu
ționară, profund novatoare, ști
ințifică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu acționînd cu spirit 
revoluționar pentru dezvoltarea 
continuă in libertate, indepen
dență și unitate a României so
cialiste.

— Conducătorul partidului și 
statului nostru, personalitate de 
seamă a lumii politice contem
porane — ne declară Anghel 
Mircea Dan, președintele CAP. 
din comuna Grindu, județul Ia

tineri din țară, să urmez școa
la populară de artă, să-mi cul
tiv vocea. Am descoperit, în 
satele din județul Mureș, cîn- 
teoe de o extraordinară frumu
sețe. Folclorul este un arc peste 
timp, prin care eroismul din 
trecut reinvie in sufletele noas
tre. Cultura, în general, deschi
să azi tuturor fiilor patriei, 
este un factor ce contribuie cu 
putere la unitatea poporului.

E scris pe tricolor Unire — și 
sub faldurile sale ne adunăm 
laolaltă, romani, si. împreună cu 
ei. toți cei pe care istoria i-a 
adus pe pămînturilc de la Car- 
pați : maghiari, germani, sirbi 
și de alte naționalități — vor
bind litnbi diferite, dar înțele- 
gindu-ne in limba unică a 
muncii pentru tară.

— Unitatea dintre români și 
naționalitățile conlocuitoare — 
ne spune iuliu Fejes, secretarul 
Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară — in vas
tul proces istoric care este con
struirea socialismului și comu
nismului in România se înteme
iază, indubitabil, pe egalitate. O 
egalitate reală — ilustrată, prin
tre altele, de ritmul înalt al 
creșterii forțelor de producție în 
județele rămase în urmă, prin
tre care și județe locuite de na
ționalități ; ilustrată prin parti
ciparea tuturor la viața politică, 
la organizarea și conducerea so
cietății ; prin înflorirea învăță- 
mintului și culturii in limbile 
naționalităților. Cum se vede, 
dincolo de proclamarea princi
piului egalității se află realita
tea de neclintit a faptelor.

— La temelia unității noastre, 
a tuturor, se află în chip firesc, 
rațional, egalitatea economică. 
Afirmația aparține Ecaterinei 
Brise, secretar al Comitetului 
jiidvtean .Harghita al P.C.R., car<r 
continuă : Bucunnd'u-se — ca și 
alt»*'  zone înapoiate odinioară — 
de o atenție deosebită din partea 
partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, județul nostru a cu
noscut, în ultimul deceniu, rit
muri de creștere net superioare 
celor înregistrate pe țară. Uni
tatea tuturor locuitorilor Româ
niei este unitatea unui popor 
animat de aceleași năzuințe, 
unit aub faldurile aceluiași 
drapel.

...Patria Română are aproape 
23 de milioane de fii și fiice. 
Români și de alte naționalități 
stau ea un singur om uniți în 
jurul partidului, al secretarului 
său general 

tuliu Ciolacu, comandantul na
vei „Pașcani". Aflind că sîntem 
români, cetățeni simpli din 
Africa sau America de Sud, din 
Asia ne spun întotdeauna cu 
chipul luminos : România — 
Ceaușescu — Peace sau Paix sau 
Paz. j

Pe toate meridianele, pe toate 
paralelele globului, numele ță
rii noastre și al conducătorului 
ei sînt asociate cu însăși voință 
de pace a oamenilor, cu voința 
de dialog, de înțelegere între 
popoare. De la șefi de state la 
muncitori, de la țărani la lau- 
reați ai Premiului Nobel, oame
nii știu că România și Ceaușescu 
reprezintă un simbol al speran
ței, o voință tenace în acțiunea 
de apărare a păcii.

lomița — conduce cu mină 
sigură destinele națiunii noas
tre socialiste ; aplicind adevă
rurile generale ale socialismu
lui științific la condițiile con
crete ale României, dind soluții 
originale, deosebit de fertile 
problemelor pe care le ridică 
practica și teoria construcției 
socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este Omul în jurul 
căruia se află strins unit între
gul nostru popor, este simbolul 
înalt, însuflețitor al mersului 
nostru înainte, al unității noas
tre de neclintit.

Așa gindește unul dintre mi
lioanele de cetățeni ai patriei ; 
ca el gîndesc toți. Pentru toți, 
NICOLAE CEAUȘESCU în
seamnă certitudini, înseamnă 
unitatea în idealuri socialiste și 
în muncă eroică, înseamnă vic
torie pe drumul făuririi societă
ții comuniste.
Poginl realizate de
Silviu ACHIM 
George-Radu CH1ROV1C1 
Adrian VASILESCU 
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
Ilustrație de Sandu Cristian

ț

E scris pe tricolor Unire și a fost scris din veci de veci, 
Cu veșnicia se măsoară voința de a fi întregi.
Am fost cu toții una-n vreme, la bucurii și la dureri, 
Sîntem cu toții una astăzi cînd socialiste primăveri
Au încărcat cu mari victorii înalt destinul românesc, 
Cînd faldurile tricolore izbînda vieții o vestesc.
Ni-e călăuză Ceaușescu; uniți în cuget și-n simțiri
In jurul său noi vom cunoaște mereu mai ample împliniri.
Aici, unde-i stăpin poporul, unde unirea e stăpînă, 
Vom ridica pe culmi mai-nalte, ca unul, Patria Română!
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UNIȚI ÎN CUGET Șl SIMȚIRI
SPRE GLORIA ROMÂNIEI SOCIALISTE

Unitatea de granit a poporului nostru
...Cu trei săptămini in 

urmă mă aflam Ia Suceava, 
la tradiționalul festival 
coral „Ciprian Porumbes- 
cu“, festival care anul 
acesta a fost o ediție ju
biliară dedicată aniversării 
a 130 de ani de la naștere 
și centenarului morții com
pozitorului. Pot spune că 
am trăit momente înălță
toare, deoarece în festival 
s-au prezentat numeroase 
formații corale foarte bune. 
Unul dintre ele ne-a atras 
atenția in chip deosebit : 
excelentul cor țărănesc din 
Șomcuta Mare (Maramu
reș), dirijat de Iustin Po- 
clăreanu, care a introdus 
in program o suită de 
vechi cîntece patriotice. 
Una din piesele suitei era 
cintecul „Batalioane, tre
ceți Carpații". La auzul 
primelor cuvinte ale cîn- 
tecului, ca la o comandă, 
întreaga sală s-a ridicat în 
picioare, aplaudînd frene
tic, și nu puține lacrimi 
am văzut pe obrajii multor 
ascultători. Explicația e

simplă. Cintecul a fost scris 
in preajma intrării Româ
niei în primul război mon
dial, in august 1918, pentru 
dezrobirea Ardealului. îmi 
pare rău că nu am talen
tul de a descrie entuzias
mul de care era cuprinsă

harta țării, nu uitam să o 
rotunjesc cu provinciile 
aflate încă sub stăpînire 
străină. îmi vin în minte 
multe întimplări, unele 
triste, altele încurajatoa
re. Două dintre ele le 
trăiesc și azi cu intensi

D, D. BOTEZ

Întreagă țară, in acele 
momente...

Moldova de atunci a 
trăit ani grei. Sute de mii 
de oameni : armata, refu- 
giații, guvernul, prizonierii, 
eram cu toții îngrămădiți 
în mica țărișoară, dar în
crederea in victorie se 
citea pe fețele tuturor. Eu, 
abia un adolescent, am 
trăit clipe care și acum mă 
emoționează cînd mi le 
amintesc. Atît în casa pă
rinților mei, cit și in școală 
arn crescut cu Ardealul in 
suflet, iar cind desenam

tatea de atunci : bătălia de 
la Mărășești din vara anu
lui 1917. cînd, cercetaș 
fiind, primeam în gara 
orașului răniții de pe front 
și-i conduceam la mașinile 
ambulanță, in timp ce bu
buitul tunurilor se auzea 
pină la noi zi și noapte ; 
și momentul Unirii Tran
silvaniei cu patria mamă, 
cind în corul școlii cîntafn 
„Voința neamului", „Voința 
noastră s-a-mplinit“, „Sus 
inima, români" și altele, 
pe care le retrăiesc cu

sentimentul împlinirii unui 
gind, prezent in sufletul 
meu încă din copilărie. 
Nu eram Singurul. Toți 
simțeam la fel.

Au trecut anii. Astăzi 
trăim epoca unității con
solidate a întregului nos
tru popor, a întregii na
țiuni socialiste. Socot că 
datoria noastră, a tuturor 
creatorilor de azi, este sâ 
dăm la iveală opere în care 
poporul să se recunoască, 
creații mobilizatoare în
suflețite de idealurile vre
mii noastre. Să cîntăm 
unirea, unitatea românilor 
așa cum le-a cintat in 'cân
tecele Iui Ion Vidu și ale 
urmașilor săi. dar să le 
cintăm și-n cîntecele noas
tre, ale celor de azi. Să 
facem să răsune puternic 
voința de pace a poporu
lui nostru, strinsa lui uni
tate in jurul partidului, 
al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe drumul glo
rios al socialismului în 
România.

Flamura idealului comunist
muncă și luptă

MIHAI VITEAZUL - Pictură de Costache Agafiței

A fost de o însem
nătate deosebită pen
tru noi. românii, mo
mentul in care frații 
noștri adunați pe cîm- 
pia de la Alba Iulia 
au hotărit să realizeze 
o năzuință de veacuri 
— aceea de a se uni 
cu patria străbună.

La 1 decembrie se 
împlinesc 65 de ani 
de la acest memorabil 
eveniment : unirea
Transilvaniei cu Țara.

Unirea este un eve
niment ce face să vi
breze. cu dragoste și 
emoție, toată suflarea 
românească de ambele 
părți ale Carpaților — 
coloană vertebrală ce 
ne-a ținut uniți pe toți 
românii de-a lungul 
timpului, sub același 
stindard. Unirea a 
fost idealul nostru co
mun. vis dd veacuri 
în conștiința noastră 
ca popor. De, la Bu- 
rebista la Mihai Vi
teazul. care a înfăp
tuit la 1600 unirea ce
lor trei provincii, de 
la unirea Moldovei cu 
Muntenia in 1859. cind 
s-au pus bazele statu
lui național român, la 
înfăptuirea marii uniri 
din 1918, care a mar
cat făurirea statului 
național unitar român, 
poporul a purtat în fi
ința lui acest dezi
derat.

Românii din Moldo
va. Muntenia sau 
Transilvania, din Do- 
brogea sau Banat s-au 
simțit întotdeauna le
gați între ei prin lim
bă. obiceiuri, port, ori
gini. Este vorba 
tot spațiul locuit 
poporul nostru.

■ toriu moștenit de la 
străbunii care au 
luptat cu vitregia vre
murilor pentru a-i a- 
păra ființa națională. 

^Cu dîrzenie și sacrifi-

cii s-a înfăptuit pină 
la urmă statul unitar 
national si indepen
dent pe acest spațiu 
în care din vechime 
s-a clădit și s-a dez
voltat o spiritualitate 
românească inconfun- 
dabilă. mărturie a 
vechimii. continuită
ții și statorniciei noas
tre pe aceste melea
guri. Este o spiritua
litate concretizată in 
tezaurul național cul
tural-artistic făurit si 
sedimentat în timp, 
îmbogățit mereu, cu

Gabriela 
MANOLE-ADOC

de 
de 

feri

elemente noi. specifi
ce poporului nostru. 
Acest tezaur a slujit, 
de-a lungul vremii, 
drept expresie mobi
lizatoare a trăsături
lor și vocației poporu
lui român și drept 
mărturie istorică a 
îndreptățirilor lui în 
spațiul carpato-du- 
nărean-pontic: ea în
săși. această spiritua
litate românească, este 
dovada unității 
neam, de voință, 
aspirații a 
popor care 
rința de a 
tui într-un 
puternic, unitar, 
tional si independent.

Sărbătorim astăzi, o- 
dată cu marele eve
niment al unirii din 
1918. atit pe înaintașii 
care au desăvirșit uni
tatea națională, cit și 
pe aceia care au con
tribuit prin realizările 
lor in muncă. în crea
ție. în toate ramurile 
de activitate, la conti
nua dezvoltare, pros
peritate șl afirmare in 
lume a patriei noastre

de 
de 

aceluiași 
nutrea do
se consti- 

singur stat 
na-

socialiste. România. 
Uniți ch ramurile a- 
celuiași trunchi, toți 
fiii patriei socialiste 
muncesc și trăiesc sub 
flamura idealului. co
munist pe care stau 
înscrise cu litere de 
foc: unitate, suvera
nitate, independență. 
Sint aspirații transfor
mate azi în realități 
trainice și de nezdrun
cinat prin munca urâ
tă a poporului — izvo
rul tuturor victoriilor 
noastre, sursa inepui
zabilă a încrederii de
pline în viitor, in 
ziua de mîine a pa
triei pe care dorim 
să o creștem în pace, 
intr-un climat de co
laborare cu toate po
poarele lumii, pentru 
afirmarea spiritului 
creator al fiecăruia.

în acest moment a- 
niversar trebuie să,ne 
reamintim că marile 
cuceriri ale Unirii au 
fost dezvoltată in anii 
noștri prin munca în
tregului popor. con
dus de partidul nos
tru. de secretarul său 
general. Unitatea de 
voință și acțiune a în
tregului popor 1n ju
rul partidului, al se
cretarului său gene
ral. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și-a dat in 
epocă noastră roadele 
ei cele mai frumoase. 
Pentru noi toți valoa
rea acestei unități este 
un permanent îndemn 
de a contribui la, con
tinua propășire a tă
rii. demonstrind că 
poporul nostru, sub 
conducerea partidu
lui, este ferm hotărît 
să tacă totul pentru 
întărirea continuă a 
forței națiunii noastre, 
â unității, independen
tei și suveranității pa
triei noastre. Româ
nia.

Demnitatea marilor acte

r Sub semnul Unirii
ale istoriei naționale

OMAGIU Pictură de Eftimie Modilcă

Pe meleaguri cu vechi și 
bogate tradiții culturale, 
dar și în alte locuri, unde 
literatura, artele frumoase, 
teatrul, filmul s-au insta
lat durabil și profund abia 
in ultimele decenii — ora
șele. multe din satele ju
dețului Covasna ilustrează 
exemplar acest fapt — 
problema rolului literaturii 
în formarea conștiinței o- 
mului nou constituie o 
temă care se reia mereu.

Cultura, cunoștințele in
fluențează în mod hotări- 
tor nivelul și caracterul o- 
oiniei publice, al gustului. 
Pe de altă parte. însă, este 
adevărat, că o gindire 
corectă, bunul gust in
fluențează la rîndul său 
cultura si. mai mult de- 
cit atit. întreaga atitudine 
a omului.

Cultura modernă s-a dez
voltat in mod spectaculos, 
grație noilor posibilități o- 
ferite de film, televiziune, 
radio, magnetofon și disc. 
Da, ea , s-a dezvoltat, 
insă imaginea nu a deve
nit singura dominantă, de
oarece toate acestea nu 
ș-au petrecut în detrimen
tul rolului cărții de a oferi 
noi cunoștințe, de a 
dezvolta gustul, ci, dim
potrivă, noile mijloace 
de informare — cel put.in 
in cultura socialistă a tă
rii noastre — au contribuit 
in mod decisiv la difuza
rea cărții, la creșterea gus
tului pentru lectură, la a- 
dincirea gustului rafinat

si. ceea ce este poate cel 
mai important lucru, la 
consolidarea atitudinii ce
tățenești responsabile, an
gajate. Sint convins, de a- 
ceea. că seria de întîlniri 
dintre scriitori și cititori, 
realizată sub egida comu
nă a Uniunii scriitorilor și 
Comitetului de cultură și 
educație socialistă din ju
dețul Covasna in localită
țile Sfintu Gheorghe. Tg.

secole — unitatea națio
nală și de stat. Ne-am a- 
mintit cu recunoștință de 
predecesorii revoluționari 
democrati. de ginditorii 
progresiști, de toți cei care, 
români și maghiari, au mi
litat neobosit pentru uni
tatea tuturor fiilor patriei.

Drumurile noastre co
mune din anii socialismu
lui pe meleagurile înnoite, 
împlinite atit economic cit

DOMOKOS Geza

Secuiesc. întorsura Bu
zăului, Baraolt. Covasna 
Ilieni. Ghelința. Zăbala și 
Bălanii Mici au fost im
portante și eficace, tocmai 
in acest sens complex.

„Cartea Unirii" — sub 
acest semn s-au desfășu
rat recent asemenea întîl
niri cu publicul cititor. 
Douăzeci și doi de scriitori 
din București. Cluj-Napo- 
ca. Tirgu Mureș și Sf. 
Gheorghe au dat glas 
crezului lor in unitatea po
porului — izvorul tuturor 
împlinirilor din patria 
noastră. Români si ma
ghiari. scriitori, oameni ai 
muncii au adus omagiul 
lor unirii de la Alba lu- 
lia. înfăptuită cu 65 de 
ani în urmă, poporului ro
mân, care și-a împlinit prin 
luptă tenace visul său de

si cultural. *ale  Covasnei. 
ne-au oferit mereu temeiu
rile vii. palpabile ale recu
noștinței pe care o dato
răm politicii naționale a 
P.C.R., care a înfăptuit, pe 
baza egalității depline si a 
telurilor noastre comune, 
socialiste. unitatea de 
nezdruncinat a întregului 
popor in jurul partidu
lui. al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La patru ani de la marea 
Unire de la 1 Decembrie 
1918. cel mal virstnic 
dintre scriitorii maghiari 
din România, aprecia
tul Benedek Elek, a pu
blicat articolul intitulat 
„Scrisoare deschisă că
tre un tînăr român", în 
care scria : „Toate efortu
rile mintii si inimii noas-

tre trebuie îndreptate pe 
un făgaș unic : de a ridi
ca literatura la un înalt 
nivel, de a înfăptui cu a- 
jutorul acestei literaturi 
unitatea. înțelegerea, de a 
cimenta astfel conviețuirea 
pașnică, prietenească".

Cei 65 de ani care au 
trecut de la unirea de la 
Alba Iulia au fost bogați 
în experiență, iar posibili
tățile create atunci, iată, au 
devenit realitate. Iar in a- 
cest proces un rol însem
nat l-au avut cărțile va
loroase. scrise atît in limba 
română, cît și in cea ma
ghiară. Ne-a făcut o mare 
bucurie cînd am auzit că 
în privința desfacerii cărții 
pe locuitor Covasna se 
află in primele rinduri. 
Una este însă cumpărarea 
de cărți, alta este citirea 
lor. Noi ne-am intîlnit cu 
oameni care au și citit 
opera noastră, au avut de 
comunicat opinii de lec
tor originale, avizate, au 
transmis multe idei și ob
servații demne de luat în 
seamă în actul de creație.

Am petrecut zile de 
neuitat pe aceste melea
guri, unde, ca pretutindeni 
în tara noastră, se iubește 
si se prețuiește Cartea, 
unde dezvoltarea econo
mică rapidă, râspindirea 
permanentă a culturii, a- 
dîncirea continuă a con
științei patriotice, socia
liste isi arată la orice pas 
eficienta, imensa forță de 
formare a omului nou.

Ființa, noastră de gind și de suflet 
nu se întemeiază pe securitatea 
reflexelor, ci pe îndemnurile unei 
trezii a conștiinței, pe o neînce
tată veghe a luminii din noi asu
pra umbrei care nu ne ocolește o- 
dată cu fireștile nopți ale pămin- 
tului. Această veghe și trezie doar 
pot învia în noi existența ideilor 
întrupate, devenite la rîndul lor 
respirații și bătăi de inimă. Dintre 
aceste idei vitale pentru organis
mul social, care reverberează con
știința individua
lă pînă la fuziu
nea intr-un con
sens unanim, se 
impune cu mo
numentală co
eziune: UNIREA. Fenomenul unirii 
determină faptul elementar al să
nătății și puterii marelui organism 
care este poporul. Această unire, 
care pentru noi a devenit o stare 
naturală, de care beneficiem ca de 
un dar al firii, a reprezentat de 
fapt, cum știm, un ideal împlinit 
prin lupte și jertfe grele, o „visare 
iubită a voievozilor noștri cei vi
teji, a tuturor bărbaților noștri 
cei mari, care întrupară în sine 
individualitatea și cugetarea po
porului..." — după cum ne cuvîntă 
sufletul înflăcărat al Bălcescului. 
Și pentru ca unirea să devină 
trup și suflet al nației, a trebuit 
nu numai o strădanie de nemăsu
rat în cuvinte, ci mai ales în 
jertfe, dar și o actualizare a ideii 
in conștiință, o sporire prin cu
noaștere, o pedagogie a unor băr
bați ca Mihail Kogălniceanu. care 
întrebindu-se : De ce Unire ?, dă
dea un răspuns care propagă și 
azi intacte înțelesurile necesare

Dan NASTA

respirației Istoriei : „Unire — 
pentru că avem același început, 
același nume,, aceeași limbă, ace
eași istorie, aceeași civilizație, 
aceleași instituții, aceleași legi și 
obiceiuri, aceleași temeri și ace
leași speranțe, același viitor de 
asigurat". Iată simplu și profund 
parcurs abecedarul identității noas
tre intr-o viziune dinamică, anco- 
rînd trecutul la viitor, dind o di
recție neabătută permanenței noas
tre istorice, adică continuei recu

noașteri a identi
tății naționale in 
devenirea Istorică.

Sărbătorind as
tăzi unirea de la 
1 Decembrie 1918, 

se cuvine să proslăvim fapta 
de eroică înălțare a Patriei, 
de către înaintași, după cum 
avem datoria. întordîndu-ne se
tea la acele izvoare, să regăsim 
șuvoiul temeiurilor noastre națio
nale, să-i purtăm in urechea lăun
trică diapazonul de aur pentru 
noul cintec al patriei socialiste 
de azi. Noile armonii vor putea 
crește din credința in hotărirea 
tuturor fiilor patriei de a da contu
rul împlinirii noilor obiective con
structive de azi, spre binele si fru
musețea patriei socialiste. Sărbă
torirea Unirii este, astfel, un imbold 
pentru noi fapte de muncă și crea
ție destinate celor multi, care au 
făurit și făuresc istoria, spre înăl
țarea patriei în viitorul pe care nâ- 
zuim să-l ridicăm la demnitatea 
marilor acte de care s-â dovedit ca
pabil poporul român.

Să cultivăm azi valorile naționale 
în conștiința că unim putere de 
putere nouă la străvechea putere a 
patriei.

(Urmare din pag. I)
O adevărată conștiință patrio

tică trebuie să integreze în sub
stanța sa permanențele unei în
tregi evoluții istorice, bogatele în
vățăminte ale trecutului nostru. 
Iși dezvăluie astfel importanta 
deosebită, cerința formulată de 
secretarul general al partidului 
privind așezarea istoriei la baza 
întregii activități teoretice, ideolog 
gice și politico-educative. Este o 
cerință care ne îndeamnă să fa
cem din trecutul nostru glorios, din 
învățămintele sale, coordonatele 
majore ale activității educative, 
să modelăm profilul moral a! ti
nerei generații în lumina minuna
telor pilde de demnitate pe care le 
oferă istoria noastră. Dacă, cum 
pe bună dreptate s-a spus, pe
rioada ultimilor 18 ani ne-a resti
tuit adevărata noastră istorie, a- 
tunci sintem datori să cultivăm cu 
mai multă stăruință în conștiințele 
oamenilor asemenea valori ale de
venirii noastre cum sint atașa
mentul ferm față de cauza liber
tății și independenței, a unității și 
propășirii. Asimilarea organică a 
învățămintelor istoriei reprezintă 
o condiție esențială pentru a asi
gura premisele dezvoltării in con

tinuare a poporului nostru pe li
niile de forță care i-au asigurat 
progresul de pină acum, pentru 
a amplifica contribuția sa la îm
bogățirea patrimoniului culturii și 
civilizației universale.

Trăim într-o epocă a prefaceri
lor rapide, a creșterii complexită

Nu numai contextul econo
mic mondial, marcat puternic de 
criză și seisme, dar și importanța 
care se acordă în țara noastră as
pectelor calitative ale dezvoltării 
ridică o serie de exigențe noi în 
toate planurile activității econo- 
mico-sociale, cu deosebire în cel

adevărat stăpîn al țării și implicit 
conștiința și făspunderea maselor 
față de problemele cu care este 
confruntată România. Așa cum 
modul nou, revoluționar de exer
citare a rolului conducător al parti
dului din interiorul colectivelor, in 
permanent dialog cu oamenii mun

Sudura de aur a conștiințelor

ții fenomenelor, într-o etapă în 
care apar noi forțe ale dezvoltării, 
noi pirghii ale progresului. în a- 
celași timp, criza economică mon
dială s-a cronicizat, oceanul so
cial al lumii cunoaște puternice 
furtuni. De asemenea, cu deosebire 
în ultima vreme, situația interna
țională s-a agravat puternic, a cres
cut pericolul unui devastator război 
nuclear. Datoria față de înaintași, 
față de idealurile care au animat 
generații de-a rîndul trebuie să ia 
forma datoriei cu care muncim 
pentru înălțarea patriei noastre, a 
răspunderii pentru cauza socialis
mului, pentru pace în lume.

al factorului uman. Toate acestea 
implică sporirea competenței și 
răspunderii, creșterea angajării în 
muncă, întărirea spiritului revolu
ționar. Socialismul înseamnă, îna
inte de toate, creație, muncă, răs
pundere. Acestea sînt armele prin
cipale ale societății noastre, pîr- 
ghiile noastre de progres și civi
lizație.

Dispunem in plan social de condi
țiile necesare pentru stimularea 
acestei munci responsabile și anga
jate. Crearea unui sistem amplu de 
structuri care asigură participarea 
maselor la conducerea tării întă
rește sentimentul poporului de

cii, stilul de muncă propriu secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. de a se 
întilni periodic cu masele, de a 
dezbate deschis toate problemele, 
de a dezvălui cu curaj o serie de 
lipsuri și neajunsuri, au întărit 
permanent încrederea poporului în 
partid, in socialism.

Una din cele mai importante 
forme de manifestare ale conștiin
ței naționale este conștiința clara 
a unității de interese fundamenta
le, de țeluri și aspirații ale tutu
ror cetățenilor patriei noastre, vo
ința de a acționa, string uniți in 
jurul partidului, pentru dezvolta

rea țării. Uniți am învins, prin 
timp, cele mai grele opreliști, am 
realizat cele mai îndrăznețe visuri! 
Astăzi, această unitate are temeiuri 
noi, puternice în realizările orîn- 
duirii noastre, ale anilor care au 
trecut de la Congresul al IX-lea. 
Ea se poate afirma ca principala 
forță a progresului general al ță
rii în măsura în care îmbrază for
ma faptelor de muncă, a acțiunilor 
hotărîte, pline de cutezanță, a 
efortului tenace pentru ridicarea 
patriei noastre pe noi culmi de pro
gres.

Pentru țară și binele el au luptat 
generații întregi de înaintași, plă
tind adesea cu singe dorul nestins 
de a o vedea liberă, unită, inde
pendentă. Avem astăzi toate con
dițiile pentru a sluji patria prin 
muncă și creație, pentru a face 
țara mai mindră. mai frumoasă, 
militind cu voință neclintită, cu 
vrednicie și dăruire, in același 
spirit de demnitate propriu isto
riei noastre, pentru întărirea uni
tăți! tuturor fiilor țării, pentru 
amplificarea prestigioaselor reali
zări de pină acum, făcindu-ne ast
fel datoria față de înaintași, dato
ria față de prezent, față de viitor.
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Spre comunism, spre viitor
de Ion CRINGULEANU

Făptura Țârii noastre milenare, 
E tot destinul care ne străbate, 
Din talpa așezării pînă-n grai de soare, 
Și, din lumină, pururi mai departe! 
Strămoși ni-s munții, fluviul, marea, gindul 
Și inimile care ne-au născut, 
Crescut să fie liber și unit pămintul 
Ce va rodi intreg ca la-nceput.

Pe masa Patriei întindem piinea nouă 
Cum marii buni străbuni ne invățară 
La ceasul Dunării cind se-oglindește-n rouă 
Cu fruntea piinii în întreaga țară. 
Știm, din destinul nostru, din ființa-ntreagă 
Din însăși inima acestei patrii, s-a născut 
Partidul Comunist Român — adevărata rază, 
El — demnității noastre pavăză și scut I

Izvorul muncii înflorește pîini și frunți, 
Ni-i țara vatră și grădină-n soare ;
Pe fluviul Dunărea curg raze, iar pe munți 
Inima noastră urcă viitorul să-l măsoare. 
Ne-am făurit în zbor spre comunism, putere 
De-a face și pămintul să-nflorească, 
Partidul Comunist Român ni-i și destin și vrere 
In toată biruința noastră românească.

Cu țara-ntreagă ctitorind înalt 
Intiiul fiu al patriei, ridică in cetate 
Spre viitor destinul ei uman, curat 
Și-n inima-i curată, ritmul României bate. 
El nu-i un singur om, El e Poporu-ntreg, 
E însăși Patria pe care o purtăm in zbor; 
Anii și pașii noștri sint luminați și merg 
Spre comunism, prin El, spre viitor I 
Zidirea României, soarta ei întreagă 
Atit de omenești și luminat în lume ridicate 
De Ceaușescu, prin Partid, de viitor se leagă, 
In toată demnitatea noastră, mai departe I

Azi, cintă țara...
de Wilhelm WEISS

Din tulnice, azi cintă țara toată, 
aici, la vechea davă legendară ; 
din Apuseni, coboară moții, laolaltă 
cu dacii din istoria milenară...

Din tulnice, azi cintă țara toată, 
aici, pe locul unui falnic castru ; 
sărbătorind Unirea mult visată, 
sub cerul care-acum e mai albastru...

Din tulnice, azi cintă țara toată, 
se-aud prin veacuri, tropote de cai ; 
aici, la Alba-lulia, s-a deschis o poartă 
sâ intre oștile Viteazului Mihai...

Din tulnice, azi cintă țara toată, 
aici, pe roase metereze de cetate ; 
unde cindva au fost uciși pe roată 
Românii ce luptau pentru Dreptate...

Din tulnice, azi cintă țara toată, 
aici, la Alba-lulia, pe libera cimpie ; 
și hora se încinge azi, ca niciodată, 
într-o unită și eternă țară, ROMÂNIE...
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înalt și vibrant omagjii adus. Ijupted înaințașilor

pentru unitate și independenta națională
Solemnități de depunere a unor coroane de flori

La Monumentul eroilor luplei pentru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism

La Monumentul eroilor patriei

Cu prilejul aniversării a 65 de 
ani de Ia făurirea statului național 
unitar român, în Capitală au avut 
loc, miercuri dimineața, solemni
tăți în cadrul cărora au fost de
puse coroane de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pen
tru socialism și la Monumentul e- 
Toilor patriei.

Au participat tovarășii Gheor- 
ghe Rădulescu, Manea Mănescu, 
Emil Bobu, Ion Dincă, Constantin 
Olteanu, Gheorghe Pană, Nicolae 
Giosan, Richard Winter, membri 
ai C.C. ăl P.C.R., Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai u- 
nor instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, generali și o- 
fițeri, activiști de partid și de .stat, 
delegații ale oamenilor muncii din 
Întreprinderi și instituții bucureș- 
tene, studenți și elevi, pionieri.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, membri ai corpului diploma
tic.

Au fost depuse coroane, de flori 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescit, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și Guvernului Re
publicii Socialiste România, Marii 
Adunări Naționale, Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, Ministerului Â- 
părării Naționale și Ministerului 
de Interne, Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România și Consi
liului Național al Organizației 
Pionierilor, Consiliului Național 
al Femeilor, Comitetului munici
pal București al P.C.R. și Comite
tului executiv al Consiliului popu
lar al municipiului București, Con
siliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară și Consiliu
lui oamenilor muncii de naționali
tate germană, precum și din par

tea unor mari Întreprinderi bucu- 
reștene.

Grupuri de pionieri au depus 
jerbe de flori.

A fost depusă, de asemenea, o 
coroană de flori din partea corpu
lui diplomatic.

Companii de onoare, formate din 
militari ai forțelor noastre arma
te, membri ai gărzilor patriotice 
și ai formațiunilor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa
triei, aliniate pe platourile monu
mentelor, au prezentat onorul.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

După depunerea coroanelor de 
flori, cei prezenți au păstrat mo
mente de reculegere.

In Încheierea solemnităților s-a 
•primit defilarea companiilor de 
onoare.

Cu prilejul aniversării a 65 de 
am de la făurirea statului național 
unitar român, la Mausoleul eroilor 
de la Mărășești a avut loc, miercuri 
dimineața, solemnitatea depunerii 
unor coroane de flori.

La ceremonie au luat parte tova
rășii Alexandrina Găinușe, Petru 
Enache, Maria Ghițulică, prim-se- 
oretar al Comitetului județean 
Vrancea al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, Mihai 
Burcă, vioepreședinte al Consiliu
lui Național al F.D.U.S., vicepre
ședinte al Comitetului foștilor 
luptători și veteranilor de război 
împotriva fascismului, generăl-co- 
lonel Vasile Milea. prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale si șef 
al Marelui Stat Major, activiști de 
partid și de stat, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
generali activi și în rezervă, oameni 
ai muncii din orașul Mărășești si din 
municipiul Focșani.

Pe platoul din fața mausoleului 
era aliniată o companie de onoare 
alcătuită din ostaa ai forțelor 
noastre armate, membri ai gărzilor 
patriotice si ai formațiunilor de 
pregătire a tineretului pentru apă
rarea patriei.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

La Mausoleul eroilor de la Mărășești

A urmat apoi momentul solemn. 
In cane, in acordul Imnului eroilor, 
au fost depuse la Monumentul 
eroului necunoscut coroane de flori 
din partea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliului de Stat și a Gu
vernului Republicii Socialiste
România, Comitetului județean 
Vrancea al P.C.R. și Consiliului 
popular județean, Comitetului ju
dețean Vrancea al U.T.C. și Con
siliului județean al organizației 
pionierilor și șoimilor patriei.

După depunerea coroanelor de 
flori, participants la ceremonie au 
păstrat, un moment de reculegere.

In încheierea ceremoniei, cei 
prezenți au primit defilarea gărzii 
de onoare.

La Alba Iulia, In cadrul unor 
solemnități, au fost depuse coroana 
și jerbe de flori din partea organelor 
locale de partid, și de stat, a organi
zațiilor de masă și obștești și a 
unor colective din întreprinderi și 
instituții, la statuia lui Mihai Vi- 
teazuL domnitorul care a înfăptuit 
pentru prima oară visul multisecu
lar de unire a tuturor românilor, 
la monumentul și obeliscul înălța
te in memoria martirilor Horia, 
Cloșca și Crișan, precum și la mo
numentul și cimitirul eroilor.

Coroane și jerbe de flori au mai 
fost depuse din partea organelor 
locale de partid si de stat, a orga
nizațiilor obștești, a oamenilor 
muncii la monumente închinate 
luptei pentru independenta tării și 
realizarea statului national unitar 
român, eroiloh patriei din numeroa
se localități ale tării.

(Agerpres)

ÎN JUDEȚELE ȚĂRII

însuflețite adunări si manifestări consacrate 
sărbătoririi Unirii

Marți și miercuri s-au desfășurat 
în 18 municipii — reședințe de ju
deț —- adunări omagiale consacrate 
împlinirii a 65 de ani de la făurirea 
statului național unitar român, eve
niment crucial in dezvoltarea Româ
niei moderne, care a reprezentat 
pentru poporul român- încununarea 
aspirațiilor sale milenare de unitate 
și independență, de a trăi liber, in 
pace și colaborare cu toți vecinii, 
cu toate popoarele lumii.

La adunări au luat parte repre
zentanți ai organelor locale de 
partid, și de stat, ai organizațiilor, 
de masă și obștești, muncitori, ță
rani. intelectuali — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — participant la adunarea de 
la Alba Iulia din 1918, militari, 
elevi și studenți.

Despre însemnătatea marelui act 
al unirii de la 1 Decembrie 1918 au 
vorbit primii secretari al comitete
lor județene de partid : Ion Sirbu
— Argeș ; Bogdan Băluță — Ba
cău ; Vasile Carolică — Buzău ; 
Dumitru Bej an — Călărași ; Ion 
Stoian — CSnstanța ; Ștefan Rab — 
Covasna ; Florea Ristache — Dîm
bovița < Paraschiv Benescu — 
Gaiatl; IHe Cișu — Gorj; Iosif Szasz
— Harghita ; George Vaida — Ma
ramureș ; Nicolae Vereș — Mureș ; 
Maria Gheorghe — Neamț I Virgil 
Cazacu — Prahova ; Teodor Roman
— Teleorman ; Cornel Pacoste — 
Timiș ; Ion Anastasiu — Tulcea ; 
Teodor Coman — Vilcea.

In cuvintul lor, vorbitorii au în
fățișat pe larg principalele momente 
ale luptei seculare duse de poporul 
român, de cele mai .înaintate forțe 
din Moldova, Muntenia și Transil
vania, de cărturarii și marii gindi- 
tori ai neamului, de militanții re
voluționari și socialiști pentru apă
rarea ființei naționale și neatîrrțare, 
pentru dreptate socială, pentru fău
rirea unul singur stat național uni
tar. S-a subliniat că ideea unității,

a apartenenței la același unic po
por a rămas mereu vie in conștiința 
românilor,, ilustrindu-se acest mare 
și incontestabil adevăr prin eveni
mentele marcante înscrise cu litere 
de aur în istoria noastră. Marea 
Unire de la 1 Decembrie 1918 — au 
arătat vorbitorii — a deschis per
spective pentru dezvoltarea- mai pu
ternică a forțelor de producție, pen
tru accelerarea progresului econo
mic și social al țării, transformind 
dezideratul de veacuri în realitatea 
istoriei unui popor ce reintra pe 
făgașul normal al existenței sale.

Vorbitorii au arătat că misiunea 
istorică de a conduce masele largi 
populare la victoria finală în lupta 
pentru eliberare socială si naționa
lă. pentru asigurarea unei vieți 
prospere, demne, fericite a revenit 
Partidului Comunist Român. In a- 
cest context, a fost evocat drumul 
parcurs de poporul român în cei 
65 de ani cane au trecut de la în
făptuirea actului fundamental al 
Unirii, arătindu-se că numai socia
lismul a conferit statului național 
român adevăratele sale valențe so- 
cial-eoonomice. politice și culturale, 
a făcut posibilă rezolvarea justă a 
problemei naționale. înfăptuirea 
egalității în drepturi a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate., a dat tortă si stabili
tate atributelor suveranității și 
independentei naționale, ridicînd pe 
culmi tot mai înalte prestigiul in
ternational al României.

Au fost scoase în evidentă ma
rile realizări obținute de poporul 
român. îndeosebi în perioada inau
gurată de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român, de 
cind in fruntea partidului și statu
lui se află tovarășul Nicolae 
Ceausescu, patriot înflăcărat, mili
tant neobosit pentru înflorirea mul
tilaterală a națiunii române, conti
nuator al operei marilor ctitori ai

statului român unitar si indepen
dent. al luptei pentru afirmarea lui 
liberă, demnă si suverană in lume. 
Expunerile au reliefat cu pregnan
tă rezultatele înregistrate in dez
voltarea economico-socială a tării, 
a bazei tehnico-materiale a socie
tății. a științei și culturii. în per
fectionarea relațiilor sociale, dez
voltarea participării efective și efi
ciente a cetățenilor la conducerea 
tării, a intregii activități economice 
și sociale. S-au relevat, totodată, 
eforturile pe care clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea. între-*  
gul nostru popor Ie depun nenti-u 
înfăptuirea în cele mai bune con
diții a hotăririlor Congresului al 
XII-lea si Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru ridicarea Româ
niei pe noi trepte de civilizație si 
progres.

în încheiere, participanții la adu
nări au adresat entuziaste telegra
me Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, in care 
sint exprimate sentimentele de 
nețărmurită dragoste, de profund 
respect și caldă recunoștință pe 
care întregul nostru popor le nu
trește față de secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
pentru contribuția decisivă pe care 
o aduce la edificarea socialismului 
și comunismului pe pămintul mul
timilenar ai patriei noastre, la 
apărarea și consolidarea indepen
denței și suveranității tării. în tele
grame se subliniază că toți cei ce 
muncesc și trăiesc in patria noastră 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — văd în persona
litatea proeminentă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pe conducătorul 
revoluționar care și-a închinat via
ta binelui și propășirii națiunii 
noastre socialiste și care împlinește 
astăzi cu strălucire idealurile de 
neatîrnare și progres purtate prin

veacuri de marii înaintași șî eroi ai 
neamului românesc.

Telegramele exprimă angaja- 
.mentul participanților la aceste 
adunări, al tuturor oamenilor mun
cii de a acționa și în viitor, strîns 
uniți în jurul partidului, al secre
tarului său general, pentru tradu
cerea în viață a Programului parti
dului. , a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XII-lea și Conferin
ței Naționale ale Partidului Comu
nist Român, a îndemnurilor și in
dicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a milita cu sporită 
energie și eficiență pentru înfăp
tuirea deplină, pe pămintul Româ
niei, a visurilor și gindurilor de 
dreptate și progres ale celor care 
au făurit statul național unitar ro
mân, a idealurilor socialismului șl 
comunismului, convinși fiind că 
numai așa își vor face datoria de 
patrioti, de revoluționari.

Adunările au fost urmate de 
spectacole cultural-artistice în ca
drul cărora formații artistice de 
amatori, laureate ale Festivalului 
național „Cîntarea României", au 
omagiat prin versuri și cintece pa
triotice. pe cei ce au înfăptuit 
marele act al unirii de la 1 Decem
brie 1918, precum și poporul nos
tru muncitor, care, în condițiile noi 
de astăzi, construiește cu succes, 
sub conducerea partidului, societa
tea socialistă multilateral dezvol
tată pe pămintul României. în ca
drul spectacolelor s-a adus, totoda
tă, un vibrant omagiu de profun
dă prețuire, stimă și recunoștință 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, pentru 
activitatea neobosită pusă în slujba 
edificării socialismului și comunis
mului pe pămintul românesc, cau
zei păcii și înțelegerii interna
ționale.

(Agerpres)

Sesiuni, 
simpozioane, 

spectacole 
evocatoare

La Casa tineretului din Timi
șoara a avut loc simpozionul 
..Lupta pentru unitate si indepen
dență — trăsătură fundamentală a 
istoriei poporului român", organi
zat de Comitetul județean U.T.C. 
și Muzeul Banatului. Activiști de 
partid și U.T.C., cercetători în do
meniul istoriei, muzeografi, cadre 
didactice au prezentat comunicări 
si referate Care au evidențiat lupta 
de veacuri a poporului nostru pen
tru independentă și unitate națio
nală. subliniind semnificație poli
tică și socială a marelui act al 
unirii de la 1 Decembrie 1918.

La Galeriile de artă „Bastion" 
din municipiul Timișoara a avut 
loc vernisajul „Salonului anual de 
artă". Pictori, sculptori, graficieni
— membri ai filialelor din Timi
șoara și Lugoj ale Uniunii artiș
tilor plastici expun lucrări evo- 
cind lupta seculară dusă de po
porul român pentru unitate, inde
pendentă și progres. (Cezar Ioana).

La Satu Mare a avut loc. in pre
zenta unui numeros public, un e- 
motionant moment evocator la sta
tuia cunoscutului luptător memo- 
randist dr. Vasile Lucaciu. Cu a- 
cest prilej a fost evocată persona
litatea eroului, imortalizat în lu
crarea monumentală a sculptorului 
Corneliu Medrea, după care tineri 
poeți sătmăreni au recitat din crea
ția lor dedicată actului istoric de la 
1 Decembrie 1918, împlinirilor mă
rețe din anii socialismului, obținu
te prin munca unită, liberă. înfră
țită a oamenilor muncii români, 
maghiari, germani. Pionieri și ute- 
cisti au interpretat cunoscute cin
tece patriotice si au depus jerbe 
de flori la statuia dr. Vasile Luca
ciu. (Octav Grume za).

La Tg. Frumos. în județul Iași, 
membrii cercului de istorie de la 
liceul industrial. împreună cu spe
cialiști de la Institutul de istorie 
și arheologie „A. D. Xenapoi" din 
Iași au susținut o sesiune de co
municări be tema „Din istoria ți
nutului natal". Au fost prezentate 
peste 40 de referate și comunicări. 

...Uniți in cuget si-n simțiri" este 
genericul unei expoziții de docu
mente. cârti și artă plastică, des
chisă în holul Casei de cultură din 
Pașcani.

în aceeași serie de acțiuni se în
scriu si colocviul-dezbatere cu 
tema „Iașiul marilor uniri", sus
ținut la Casa de cultură a tinere
tului și studenților, expoziția de 
pictură „Omagiu marii uniri". (Ma- 
nole Corcaci).

„E scris pe tricolor Unire" se 
intitulează bogatul supliment tipă
rit de ziarul „Unirea", organ al Co
mitetului județean Alba al P.C.R., 
în 6emn de omagiu Unirii. Scriitori, 
istorici, muzeografi, arhiviști. cadre 
didactice evocă în paginile sale is
toricul act de acum 65 de ani. evi
dențiind temeiurile istorice adinei 
ale Unirii, atmosfera unică a acelor 
zile in care s-a înfăptuit in ce
tatea istorică a neamului româ
nesc visul de veacuri al românilor, 
într-o firească succesiune sint ja
lonate marile înfăptuiri ale județu
lui Alba din anii socialismului, cu 
deosebire din perioada inaugurată 
de Congresul al IX-lea al partidu
lui. înfăptuiri legate indisolubil de 
numele secretarului general al par
tidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ale cărui întîlniri cu locuitorii Al
bei au însemnat ctitorirea unor 
noi obiective economice și social- 
culturale, înnoirea chipului străve
chilor așezări de aici. (Silviu 
Achim).

în organizarea Consiliului jude
țean de edudatie politică si cul
tură socialistă Teleorman, la Casa 
de cultură a sindicatelor din mu
nicipiul Alexandria, sub genericul 
„E scris pe tricolor Unire", a avut 
loc un emoționant spectacol Ia care 
și-au dat concursul formații ar
tistice laureate ale Festivalului na
tional „Cîntarea României". (Stan 
Ștefan).

„-Astra- și Unirea de la 1 De
cembrie". este tema unui simpozion 
organizat la biblioteca „Astra" din 
Sibiu. Printre comunicările pre
zentate : „Asociatiunea transilvană
— factor educational si de emu
lație națională", „Preocupările -As- 
trei- pentru unificarea limbii", 
„Rolul bibliotecilor -Astra- în pro
movarea sentimentelor și ideilor 
umaniste", (Nicolae Brujan).

Studenții clujeni au participat la 
un simpozion cu tema : „Unirea, 
năzuință de veacuri a poporului 
român". Participantli se deplasea
ză azi la Alba Iulia. în cadrul unei 
excursii de documentare organiza
tă de Consiliul asociației studen
ților comuniști al Centrului uni
versitar CIuj-Napoca, (Alexandru 
Mureșan).

In prezenta tinerilor muncitori, 
elevi și studenți. la Muzeul jude
țean Argeș a avut loc evocarea : 
„65 de ani de la făurirea statului 
national unitar român", iar la Casa 
tineretului din Pitești simpozionul 
„România socialistă la 65 de ani 
de la Marea Unire din Decembrie 
1918". La Casa pionierilor din Pi
tești. școlarii si șoimii patriei au 
luat parte ia evocarea „Fiii min- 
drei Românii". (Gheorghe Cîrstea).

Sub genericul : „Cartea — fac
tor de continuitate, conștiință si 
unitâte națională", biblioteca și 
Muzeul județean Mureș au orga
nizat. în sala mică a Palatului cul
turii din Tirgu Mureș, o sesiune 
științifică omagială consacrată ac
tului unirii de la 1 Decembrie 
1918. Dună comunicările susținute 
de muzeografi, cercetători științi
fici și bibliofili mureșeni, un co
lectiv de studenti ai Institutului 
de teatru din localitate a pre
zentat o evocare literar-artistică. 
(Gheorghe Giurgiu).
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Marele Decembrie
Victor TULBURE

Neștirbită fi-va-n vremea cită pe pămînt va trece 
slava Marelui Decembrie din acel nepieritor 
an de glorie : o mie nouă sute optsprezece, 
scris cu jar, azur și aur de eroicul popor I

- ...An cind și-au inâlțat Carpații a lor frunte legendară 
peste douăzeci de veacuri de sălbatice furtuni 
și-au intrat în Hora Mare ca să fie țara : țară 
iară noi toți să stăm in vatra moștenirii din străbuni I

...Anul de Unire-n care hărăzit ne-a fost de soartă 
să se nască și Eroul dreptei noastre rînduiri, 
cel ce ne îndrumă zborul și destinul azi ni-l poartă 
către tot mai nalte piscuri și mărețe împliniri I

Patrie-a Unirii, pururi îți va străluci cununa I 
Ca un astru-n vremea vremii tu va fi sâ strălucești 
căci în inimile noastre și-au păstrat pe totdeauna 
clopotele Albei lulii dangătele românești I

Cuvintele înalte
Titus VIJEU

Unirea noastră nu ne este dată 
de un semeț pricaz împărătesc, 
voința de-o fi veșnic laolaltă 
e sentimentul nostru românesc 
mai trainic decit diplomele toate 
în cancelarii scrise, pe furat, 
e sentimentul pur, de libertate 
al unui neam ce nu o abdicat

Nu doar avarierea unui suflet, 
nu doar un cap tăiat intr-o cimpie, 
nu doar o inimă însîngerată, 
nu doar un riu secat de apa vie, 
ci toate-acestea și atitea alte 
s-au vindecat la Alba, pe vecie 
cind s-au rostit cuvintele înalte : 
„ai tăi sîntem cu toții, Românie I*

Partidul, brav conducător
Ion C. ȘTEFAN

Inel rotund e țara de aur și lumină.
In cercul Iui de soare cind dorul ne-am unit 
Și patria-am zidit-o în forma ei deplină, 
Ca o Coloană care urcă-n Infinit I

Precum o mină care cu degetele stringe 
Și ape și cimpia și dealuri înspre munți, 
Cum inima pulsează în trupul tînăr singe,
Ne-am strîns la Alba atuncea puternici noi, cei mulți I

In zbor rotund de-atuncea ni-i drumul înainte, 
Un brav conducător — Partidul — ni-i in frunte, 
Și-i îmbrăcăm în fapte mărețele cuvinte 
Precum un brad stă verde-n vîrf de munte I

Cuvintul nostru lumea azi străbate 
Chemînd la Pace și Frăție-intre popoare ;
Cuvintul ce-l rostește-n Libertate 
Partidul Comunist — Partidul Soare I

Din veac, în veac
Florin COSTINESCU

Dinspre Ardeal se-aude bucium 
sunind prelung din veac în veac 
respiră un pămint prin cîntec 
se face ziuă în Albac,

Sub steaua nouă, visătoare 
ce-n piepturi și-a avut sălaș, 
un arbore-și înalță ramul 
din inima numită Blaj.

Se vede in adine sămința 
fierbind de mii de ani in lut 
Ardealul lăcrimind privește 
alcătuirea de-nceput,

Cu ochi mai limpezi ca seninul 
el caută sub straturi vii 
comoara-i sacră de nădejde 
ferită de împărății,

E-un vis purtind in el cuvintul, 
rostirea veche-n grai latin, 
lumină din lumină urcă, 
halou imens peste destin.

Dinspre Ardeal se-aude bucium - 
neobosit a tot chemat, 
pămintu-i frate cu pămintul 
la ceasul binecuvintat.
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La locurile de munca, în sectoarele casnic și public:

Producția fizică realizată ritmic,
cu consumuri energetice mai

*
integral, 
reduse

Programul privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, 

reducerea consumurilor de materii prime, de combustibili și energie 

și valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor în perioada 

1983-1985 și pină în 1990

Este cunoscut că fabricile de mo
bilă sînt mari consumatoare de e- 
nergie : în procesul de fabricație 
cheresteaua traversează de la us
care pină la faza finală, cînd devi
ne mobilă, mai multe etape in care 
se' utilizează însemnate cantități de 
energie electrică și gaz metan. A- 
cordînd o atenție sporită încadrării 
în consumurile energetice reparti
zate, și chiar reducerii lor, oamenii 
muncii de la Fabrica de mobilă 
Militari din București au economi
sit în zece luni din acest an 106 
MWh si peste 50 tone combustibil 
conventional.

Cum . se acționează pentru redu
cerea în continuare a consumurilor 
energetice — sarcină de cea mai 
mare importanță în etapa actuală ? 
Discutăm cu tovarășul Stan Pirvu, 
secretarul comitetului de partid.

— în comisia energetică au fost 
analizate toate căile pe care se poa
te reduce consumul energetic, fireș
te asigurîndu-se condiții pentru 
realizarea ritmică și integrală a pro
ducției fizice. Din analiza făcută am 
ajuns la concluzia că mai avem mari 
rezerve. Am în vedere în. primul 
rînd grăbirea pregătirilor pentru în
ceperea probelor la instalația de re
citare a condensului, care va per

mite încălzirea din 
dară recuperată a 
ministrativ și a căminului de nefa- 
miliști.

De bună seamă, multe canale de 
risipă a energiei și combustibilului 
pot fi închise printr-o mai bună or
ganizare a procesului de producție. 
Acest lucru ne este confirmat de

energie secun- 
pavilionului ad-

misiei energetice, prin care se ur
mărește incadrarea ceas de ceas, zi 
de zi, in consumurile normate, evi
tarea oricăror pierderi de energie 
generate de funcționarea în gol a 
instalațiilor. Ca urmare a 
măsuri, în secția mobilă se 
misuse zilnic 3 MWh.

— Dar la noi în fabrică

acestei 
econo-
consu-

La Fabrica de mobilă Militari — București

inginerul Radu Sișu, mecanlc-sef al 
întreprinderii, care are in vedere un 
exemplu concret : în secția de mo
bilă, prin corelarea judicioasă a ci
clului de funcționare a instalațiilor 
de uscare a cherestelei, in aceeași 
perioadă de timp se poate obține 
uscarea unor cantități suplimentare 
de masă lemnoasă, și, implicit, im
portante economii de energie.

Important este că, în fiecare sec
ție, s-au luat măsuri pentru sto
parea oricărei risipe. în secția de ' 
mobilă, bunăoară. în dreptul fiecă
rui utilaj s-au montat grafice în 
care sint înscrise zilnic consumu
rile energetice realizate. Este una 
din inițiativele de ultimă oră ale co-

muri mari se înregistrează și la gaze 
naturale — ne spune ing. Elena 
Teodoreci, președinta consiliului de 
control muncitoresc. Prin urmare, 
toate eforturile noastre au vizat în
cadrarea în cotele repartizate și ob
ținerea de economii.

în acest sens, acum, cînd orice 
rezervă de economisire a energiei 
și combustibilului este foarte pre
țioasă, în unitate s-a montat prin 
autoutilare un cazan de abur care 
funcționează eu deșeuri de cherestea 
rezultate din procesul de producție. 
Pe această cale se vor economisi 
pină la sfîrșitul anului peste 120 
tone combustibil convențional.

Sub acest imperativ, al economi
sirii drastice a resurselor energetice 
își desfășoară activitatea întregul 
colectiv. Astfel, in unele sectoare 
schimbul II a lost trecut să lucreze 
in timpul nopții, iar in altele se lu
crează intr-un singur schimb, pre
lungit. Totodată, se urmărește ca u- 
tilajele mari consumatoare de ener
gie, cum sînt instalațiile de uscare 
care lucrează in cuplaj, să nu func
ționeze în perioada vârfului de sar
cină. De asemenea, mașinile și in
stalațiile au fost echipate cu limita- 
toare de mers in gol, iar acțiunea 
de recuperare a căldurii reziduale a 
fost intensificată.

La intrarea in fiecare sector de lu
cru s-au instalat panouri care înfăți
șează zilnic situația consumului de 
energie electrică și gaze naturale, 
fluctuațiile în sens pozitiv sau ne
gativ. Comisiile energetice din secții 
Urmăresc zilnic, respectarea strictă a 
programelor de economisire a re
surselor energetice. Se poate spune, 
deci, câ imperativul numărul unu al 
activității fiecărui om al muncii din 
această întreprindere îl reprezintă 
economisirea severă a tuturor re
surselor energetice.

Amplu și mobilizator program de acțiune 
pentru ridicarea continuă a calității 

și competitivității produselor
Dispunem de o industrie moderna, dotată cu utilaje și mașini 

de mare tehnicitate. Acum este necesar să producem la un nivel cali
tativ și tehnic cel puțin egal cu ceea ce se realizează pe plan mon
dial. Numai așa putem să fim permanent competitivi pe plan mondial!

NI COLA E CEAUȘESCU

In fiecare întreprindere măsuri mai ferme

pentru reducerea consumurilor energetice

generale, netehnologice cu cel puțin

Gheorghe IONIȚA

Zi de zi, control riguros 
asupra consumurilor. In" 
tnenrinderea de tricotaje din Miercu- 
jrea-Ciuc. prin grija comisiei ener
getice. consumurile de energie e- 
lectrieă au fost contorizate separat 
pentru secțiile de producție și sec
toarele auxiliare sau compartimente 
funcționale si se urmărește zilnic 
încadrarea în cota repartizată. Ce 
măsuri concrete au fost luate 7 In 
secțiile și atelierele întreprinderii, 
toate corpurile de iluminat .au..fpșt 
coborîte deasupra locurilor dt muii- 
că. iar fiecare sursă este prevăzută 
cu intrerîmS&taf individual. în. curtea 
Întreprinderii. din două becuri, func
ționează. doar unul. Pe lingă cele 
două depozite în aer liber existen
te se montează alte două barăci me
talice în care se vor depozita, in 
condiții corespunzătoare, produsele 
care pot rezista la intemperii. A- 
vantajele : aceste depozite nu ne
cesită încălzire si nici iluminat. O 
altă măsură viZează schimbarea pro
gramului de lucru a nersdnîflulut din 
compartimentele funcționale, astfel 
Incit acesta sș-și desfășoare, activi
tatea numai la lumina zilei. Con
sumul de energie termică în afara 
schimburilor a fost redus la mini
mul necesar, pentru evitarea' înghe-

tării conductelor. Ca urmare a mă
surilor tehnico-organizatorice adop
tate. întreprinderea se încadrează in 
cotele energetice reduse, atît la con
sumurile tehnologice, cit și la con
sumurile generale, nelegate de pro
cesele de producție. (I. D. Kiss, co
respondentul ..Scânteii").

cerii consumurilor energetice au fost 
dezbătute cu întregul colectiv, șefilor 
de echipă, maiștrilor și conducători
lor de ateliere indicindu-li-se măsu
rile concrete ce trebuie luate in 
această perioadă la fiecare loc de 
muncă. Cum se aplică acește măsuri, 
cine controlează îndeplinirea lor ? 
încercăm să aflăm răspuns, vizitînd

Raid-anchetă în unități industriale
Din cauza becurilor aprin- seeiijie unității imprimă cu ing.'ne- 

i • ■ ral *orm  IJimolte, șeful biroului mo-se nu se vedea... risipa. Vluat pm-a-otu.-rgetic, 
de'la intrarea în întreprinderea „La- ~ ’
romet“,din Capitală te întrebi ce pie
dici stau în calea reducerii cu cel 
puțin 50 la sută a consumurilor ne
tehnologice, de vreme ce in majorita
tea birourilor pavilionului adminis
trativ tuburile fluorescente funcțio
nează din plin, chiar într-o zi seniriă. 
Trecem pe lingă portar care nu ne 
observă; pe lingă biroul ofițerului de 
serviciu, printr-un hol — și numă
răm nu mai puțin de 8 becuri 
arzind.

Aflăm de la tovarășul Mircea Gri- 
gore, secretarul comitetului de partid, 
că măsurile stabilite in vederea redu-

in ăteiii nil auto, activitatea na în
cepuse. Stingem cele patru lămpi 
fluorescente și maistrul Nieolae Căi- 
leanu este de acord că s-ar putea lu
cra și la lumipa zilei. îi lăsăm pe 
mecanicii auto să-și îndeplinească 
obligațiile și intrăm la centrul de cal
cul. Deși trecuseră 35 de .minute de 
la începerea programului, cele opt 
operatoare își luminau... inactivitatea 
cu patru lămpi fluorescente.

în magazia de regie, primitoruil- 
distribuitor Gheorghe Dumitru gă
sește o justificare becului aprins din 
incintă : ..Să se știe că este cineva 
aici“. în schimb, magazionerul

Gheorghe Brad ar dori să reducă im 
bec aninat lingă tavan,' dar ne de
monstrează că nu funcționează co- 
mutatorul. Inginerul Dimofte iși no
tează problema și ne asigură că se va 
rezolva operativ.

Trecând prin halele de producție, 
aveam să se convingem că reducerea 
substanțială a consumurilor energeti
ce generale nelfegate de procesele teh
nologice este pe deplin posibilă. A- 
colo unde spiritul gospodăresc acțio
nează prompt, energia electrică este 
utilizata cu. maximă chibzuință. Sec- 
torizcirea iluminatului, reducerea la 
minimum a consumului electric la 
Tâmpele do descărcare, folosirea ju- 
■dicioc.șă a. podurilor rulante, ețanșar 
rea ferestrelor și ușilor, revizuirea 
instalațiilor termice — sînt doar cite
va dintre măsurile întreprinse in a- ' 
ceste zile la „Lăromet".

Aspectele de risipă a energiei elec
trice întilnite in unitate dovedesc că 
acțiunea de reducere a consumurilor 
energetice generale nelegate de pro
cesele tehnologice trebuie continuată. 
Chiar reprezentanții forului de resort 
— Ministerul Industriei Metalurgi
ce — veniți in control la „Laromet“, 
care iși citeau liniștiți -ziarele, neob- 
sprvînd risipa de electricitate, pot 
da o mină de ajutor in această pri
vință. (Dan Constantin).

Cu toții am luat cunoștință din 
presa de ieri de un nou și deosebit 
de important document pentru pro
gresul ecOnornico-social multilateral 
al țării, pentru ridicarea patriei noas
tre socialiste la un stadiu superior 
de dezvoltare, pentru creșterea bună
stării întregului popor : Programul 
privind îmbunătățirea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, redu
cerea consumurilor de materii prime, 
de combustibili și energie și valori
ficarea superioară- a materiilor prime 
și materialelor in perioada 1983—1985 
și pină in 1990.

Elaborat pe baza orientărilor fun
damentale și indicațiilor tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU cu privire 
Ia îmbunătățirea caracteristicilor teh- 
nico-construetive ale produselor și 
perfecționarea structurilor de fabri
cație. care să ducă la sporirea sub
stanțială a gradului de valorificare a 
materiilor prime și reducerea cheltu
ielilor materiale, la ridicarea eficien
ței economice și creșterea competi
tivității produselor românești pe pie
țele externe, acest program ilustrea
ză consecvența cu care partidul nos
tru, secretarul său general acționea
ză pentru înfăptuirea neabătută a 
hotărîrilor Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale P.C.R. pri
vind realizarea unei calități noi în 
toate domeniile de activitate, de.zvol- 
tarea unei economii moderne, de 
înaltă productivitate și eficiență.

Evidențiind faptul că, în prezent. 
Industria noastră realizează o serie de 
produse cu nivel tehnic ridicat, com
petitive pe piețele externe, progra
mul concentrează eforturile clasei 
muncitoare, cercetătorilor și proiec
tantelor, ale tuturor oamenilor mun
cii spre realizarea de produse cu 
înalt nivel tehnic și calitativ, care 
să valorifice superior resursele ma
teriale ale țării, ținindu-se seama de 
rezultatele recente pe plan mondial 
și de tendințele care se manifestă In 
perioada următoare în domeniul ca
lității și nivelului tehnic al pro
duselor.

Pe baza orientărilor date de se
cretarul general al partidului, pro
gramul prevede o serie de obiective 
esențiale ce urmează să fie înfăp
tuite pe parcursul mai multor eta
pe. Corespunzător prevederilor pro
gramului, ponderea produselor la ni
vel mondial ridicat urmează să 
crească la circa 69 la sută in 1985, 
Ia 84,6 Ia sută în 1987 și să se apro
pie de 95 la sută in 1990. De aseme
nea, in perioada 1988—1990 se va asigu
ra. diferențiat pe ramuri, ca circa 2—5

la sută din produse să se situeze la 
performante care depășesc nivelul 
ce se va atinge pe plan mondial. în 
acest context se cuvine subliniat că, 
așa cum se arată în program, încă 
din anul 1984 toate produsele pre
văzute la export trebuie sâ se si
tueze din punct de vedere calitativ 
la nivel mondial, asigurindu-se o 
eficiență sporită. în același timp, se 
vor îmbunătăți substanțial parame
trii calitativi la produsele destinate 
consumului intern. în vederea în
făptuirii acestor obiective, ansam
blul măsurilor cuprinse in program 
trebuie să asigure îmbunătățirea 
generală a nivelului tehnic și cali
tativ al produselor, a structurilor de 
producție prin intensificarea lucră
rilor de reproiectare și modernizare 
a produselor din fabricația curentă, 
îmbunătățirea concepției celor în 
curs de asimilare și extinderea sor
timentelor cu înalt grad de tehnici
tate și cu o pondere mare de mano
peră și. muncă de concepție.

Cu deosebire se cuvine subliniat 
că programul abordează problemele 
calității producției intr-o viziune 
modernă, complexă, avîndu-se in 
vedere atît caracteristicile funcțio
nale, constructive, de fiabilitate, cit 
și cele economice — consumuri, pro
ductivitate, costuri, gradul de valo
rificare a materiilor prime, eficiența 
la export — ale produselor, calitatea 
trebuind să asigure o valoare de în
trebuințare maximă în condițiile 
unor cheltuieli minime. Așa cum se 
subliniază în program, consumurile 
de materii prime, materiale, com
bustibili și energie vor înregistra 
creșteri mai reduse fn comparație cu 
creșterea producției industriale. în 
acest Scop sînt prevăzute, pentru fie
care etapă, obiectivele concrete ce 
trebuie realizate în domeniul valori
ficării materiilor prime încorporate 
în produsele destinate exportului, re
ducerii cheltuielilor materiale la o 
mie lei producție-marfă, creșterii pe 
ansamblu a gradului de valorificare 
a tuturor materiilor prime și mate
rialelor.

Jalonind direcțiile de acțiune și 
măsurile ce trebuie luate in toate ra
murile industriei, programul stabileș
te un sistem complex de asigurare a 
calității care vizează, deopotrivă, ac
tivitatea de cercetare si concepție, de 
proiectare, ce trebuie să tină seama 
de ultimele cuceriri ale științei, teh
nicii și tehnologiei pe plan mondial, 
procesele de fabricație ale produse
lor pentru realizarea unei execuții 
ireproșabile, in conformitate cu mo-

delete sau documentațiile tehnice de 
referință, iar în exploatare — crește
rea duratei de utilizare și reducere a 
cheltuielilor de întrețineri si repa
rații. în acest cadru, se preconizează 
introducerea unor metode modeme 
de analiză în vederea optimizării 
cheltuielilor pentru calitate, pentru 
aducerea și menținerea acesteia la 
nivel mondial ridicat. Totodată, se 
are în vedere introducerea unor in
dicatori de calitate a produselor in 
scopul asigurării controlului pe toate 
fazele procesului de fabricație si 
creării unui mecanism de stimulare 
și de creștere a răspunderii oameni
lor muncii pentru ridicarea calității 
producției, în cadrul noului sistem de 
retribuire a muncii.

Așadar, oamenii muncii din fiecare 
unitate economică, din institutele de 
cercetare știihțifică si inginerie teh
nologică dispun acum de un program 
de largă perspectivă, mobilizator in 
domeniul ridicării nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, reducerii con
sumurilor de materii prime, de com
bustibili si energie și valorificării 
•superioare a materiilor prime si ma
terialelor. Este un program însufle
țite»-. de mare însemnătate pen Uni 
dezvoltarea economică si socială a 
tării, care, așa cum aprecia tovarășul 
Nieolae Ceausescu la recenta plenară 
n C.C. al P.C.R.. trebuie considerat 
oii unul din cele mai importante pro
grame privind înfăptuirea hotărârilor 
Congresului al XII-lea al partidului, 
realizarea noii calități in toate do
meniile de activitate.

Tocmai de aceea. înfăptuirea 
obiectivelor și «sarcinilor acestui pro
gram trebuie să se situeze in centrul 
preocupărilor organelor si organiza
țiilor de partid, organelor de condu
cere colectivă din întreprinderi, din 
institutele de cercetare și proiectare. 
Lor le revine sarcina să mobilizeze 
energiile și capacitățile creatoare ale 
oamenilor muncii pentru îndeplinirea 
exemplară a tuturor prevederilor din 
program, dezvoltind responsabilitatea 
și stimulînd gindirea lor novatoare, 
astfel Incit toate produsele să fie 
realizate la un nivel tehnic, calitativ 
Si de eficientă cel puțin egal cu ceea 
ce «e realizează pe plan, mondial. 
Aceasta este in interesul întregit 
noastre societăți, calitatea si eficien
ta înaltă a producției fiind o condi
ție esențială a nroaresului mai rapid 
al economiei, naționale, a ridicării 
continue a bunăstării întregului 
popor.

IHe ȘTEFAN

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite 

cîștigătoare la tragerea la sorti 
lunară din 30 noiembrie 1983

CUM ACȚIONEAZĂ CONSILIILE POPULARE PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI
!j-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De la depășire, la încadrarea strictă în normele de consum>
CE S-A ÎNTREPRINS ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA PENTRU DIMINUAREA 

ÎN SECTOARELE CASNIC Și PUBLIC
CONSUMURILOR

în județul Ialomița, ca peste tot 
în țară, a fost întocmit un plan de 
măsuri care să asigure in mod 
ferm reducerea consumului de e- 
nergie electrică, termică și de gaze 
cu cel puțin 50 la sută in sectoa
rele casnic, public, in toate sec
toarele nelegate de proceșele teh
nologice. Efectul aplicării acestor 
măsuri se poate vedea din evolu
ția consumului de energie elec
trică în sectoarele amintite '■ in 
ziua de 24 noiembrie se Înregis
trase o depășire dc 29 MWh, față 
de repartiția existentă, pe cînd 
Intre 25 și 30 noiembrie s-a obți
nut o economie de 87 MWh față 
de norma actuală, redusă cu 50 la 
sută. Cît de necesară era această 
cotitură în balanța energetică a 
județului se vede si din răspunsul la 
întrebarea : Ce reprezenta o de
pășire a consumului de energie e- 
ieetțică de 29 MWh într-o singură 
zi ? Exact necesarul, in tot atîta 
timp, al unei întreprinderi mari, 
ca filatura de bumbac din Slobo
zia ! Deci risipa dintr-un sector 
— cel public — se resimțea direct 
în producție. Nu e vorba de o 
teoretizare : risipa se resimțea 
practic, prin dificultăți create pro
ducției.

— Cind spui Slobozia nu te 
gîndești neapărat numai, la blocu
rile de locuințe. Eu, de pilda, mă 
gindesc în primul rînd la indus
tria acestui municipiu — ne spu
nea Paraschiva Fețic, muncitoare 
la filatura de bumbac — lingă 
care au fost înăltate. blocurile — 
la filatura noastră, 
ulei, la combinatul 
sînt sufletul orașului, 
trecută, întreprinderea 
de rețele electrice fusese nevoită, 
datorită consumului în general 
mărit pe județ, să ne întrerupă 
curentul de citeva • ori. De aceea 
înțeleg măsurile luate. E iarnă și 
nu avem nevoie de frigider. La 
nevoie, orice femeie harnică iși 
poate spăla rufele și în cadă, deci 
putem renunța la mașinile de spă
lat. iar mătura, ce să mai spun, 
s-a folosit sute de ani înainte de 
a exista aspiratoare. E posibil 
oare ca, pentru toate aceste apa
rate — necesare, desigur, dar pe 
care le putem evita un timp, — 
sau pentru becurile aprinse inutil 
prin casă să oprești o fabrică ? ! 
O întreprindere care produce bu
nuri pentru noi, pentru toți ? !

Asemenea cuvinte simple. în-' 
cărcate de înțelegerea necesități
lor actuale le-am auzit și de la 
maisfrul Ion Stolnicu de la com
binatul chimie, du la muncitorii

— Am înțeles importanța econo
misirii energiei și am luat, la ni
velul nostru, toate Măsurile care se 
impun. Sâ vă dau citeva : am etan
șat toate ușile de la intrările in

DIN MĂSURILE LUATE PÎNĂ ACUM...

ia fabrica de 
chimic. Ele 
Săptămina 
județeană

• întreprinderea de specialitate aplică pro
grame de întrerupere a furnizării energiei electrice 
cîte 2—8 ore pe zi, diferențiat pe zone.

• Consiliile populare municipal Slobozia, oră
șenești și comunale, precum și unitățile furnizoare 
de energie electrică intensifică verificările pe te
ren pentru depistarea cazurilor de risipă,

• Se vor monta contoare de măsurare a con
sumului de energie electrică la nivelul fiecărei co
mune pentru urmărirea zilnică a încadrării în re
partiție.

• S-a interzis categoric în gospodăriile popu
lației utilizarea aparatelor electrice de încălzit : ra
diatoare, reșouri etc.

• Unitatea de specialitate întocmește zilnic si
tuația consumurilor de energie alocate și realizate 
efectiv pe teritoriul județului in vederea stabilirii 
oe loc a masurilor pentru încadrarea in repartiții.

...Șl REZULTATUL ACESTOR MASURI
• în timp ce in ziua de 24 noiembrie a fost 

înregistrată în consumul casnic o depășire de 29 000 
kWh, în următoarele cinci zile s-a obținut încadra
rea in noile norme, înjumătățite, de consum, reali- 
zîndu-se chiar o economie fată de aceste norme 
de 87 000 kWh.

fața blocurilor și in holuri am des
ființat pe cit posibil iluminatul. 
Rezultatul : toți mepțbrii .asociației 
noastre consumă acum curent elec
tric mult mai puțin chiar dectt 50 
la sută din vechiul consum. Poate 
că nu sint măsuri spectaculoase, 
dar tocmai aceste simple măsuri, 
generalizate, pot reduce și desfiin
ța depășirea aceea de 29 MWh în
registrată într-o singură Zi. Aceasta 
aste acum cerința obligatorie, și nu 
mentalitatea celui care își închipuie 

■ că..,o depășire mică nu-i nimic, are 
statal de unde da“.

Există însă, din păcate, și altfel 
de atitudini, dar împotriva lor se 
acționează cu fermitate. Tovarășul 
Ion Pinter, directorul întreprinde
rii județehe de rețele electrice, ne-a 
prezentat un dosar de. chitanțe cu 
amenzi și atenționări date in ulti
mul timp de echipele de control 
celor care nu se conformă.măsuri
lor luate. în timp ce marea majo
ritate a Cetățenilor participă la ac
țiunea de reducere a consumului de 
energie, locatarii imobilelor de pe 
străzile 23 August nr. 16. Matei Ba- 
sarab nr. 11" și 162, Mărășești nr. 
15 și alții, de pe alte străzi, țineau 
aprinse toată noaptea, la concuren
ță cu iluminatul stradal, propriile 
lor becuri din curte. Unii uitau să 
întoarcă comutatorul chiar și în 
timpul zilei. La un chioșc de legu
me, la altul de ziare, la multe ma
gazine s-au găsit reșouri electrice 
de cite 2 000 W. care ardeau conti
nuu. Sint abateri crase de la nor
mele civice — și ele își primesc 
sancțiunea cuvenită pentru că ni
mănui nu-i este permis să Se joace 
cu interesele societății, să ignore o 
obligație atît de strictă. Trebuie 
arătat că, în toate cazurile unde 
constatat depășirea normelor 
tualc de curent, acesta a fost 
treru.pt, iar reșourile sigilate.

Este necesar, in continuare, să se 
procedeze cu severitate față de ori
ce încălcare, a normelor actuale de 
consum, incit toți abonații să reali
zeze o reducere a consumului cu 
cel puțin 50 la sută față de vechile 
norme. Va fi in folosul activităților 
direct productive care, ca pretutin
deni in țară, stau la baza progre
sului și in județul Ialomița.

Cronica
Cu prilejul celei de-a VIII-a ani

versări a proclamării Republicii 
Populare Benin, ambasadorul aces
tei țări la București, Paul Kpoffon, 
a oferit, miercuri, o recepție.

Au participat Miu Ddbrescu. mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar ai C.C. al P.C.R.. 
Ion M. Nieolae, viceprim-ministru al 
guvernului, Marin Capisizu, ministru

zilei
secretar de stat la Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, 
Ma'ria Groza, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentanți ai 
altor ministere, instituții centrale -și 
organizații de masă și obștești.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice . acreditați- în, țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

t V
15,00 Telex
15,05 Din marea carte a patriei
15,20 Cîntec dulce românesc — melodii 

populare
15,35 Sub tricolorul steag. Emisiune de 

cînteee șl versuri închinate Unirii 
în jurul orei 16 — Transmisiune

directă : Adunarea omagială șî 
spectacolul festiv din Capitală

consacrate împlinirii a 65 de anî 
de ia făurirea statului național 
unitar român

L9.00 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,15 Cintecul și poezia căre ne-âu în

soțit istoria. Uniți în voință și crez
20,50 O țară ca o inimă. Film documen

tar TV
21,20 Țară rnîndră în sărbătoare. Muzică 

populară eu interpret! și grupuri 
folclorice dc prestigiu

22,00 Telejurnal (parțial color)
22,45 închiderea programului

Un succes al constructorilor 
noului pod peste brațul Borcea

s-a 
ac
iu

fabricii de ulei, de la președinți 
ai asociațiilor de locatari și ai co
mitetelor de cetățeni. Iată ce ne 
spunea, de exemplu. Nieolae 
Bucur, președintele asociației de 
locatari nr. 23.

blocuri, am redus la jumătate nu
mărul 
atras 
iască 
cente, 
joaca

becurilor de pe scări, am 
atenția vecinilor să inlocu- 
be turile cu tuburi fluores- 
ăm interzis cu desăvîrșire 
copiilor cu lifturile, iar in Gh. GRAURE

Ieri, 30 noiețnbrie, construc
torii noului pod peste brațul 
Borcea au încheiat cu succes 
montarea ultimului tronson din 
panoul de închidere a acestuia. 
O bară metalică in greutate de 
40 de tone și ridicată la 45 de 
metri deasupra anelor Bornei a 
fost fixată la locul ei eu preci
zie milimetrică. Montajul tabli- 
erului podului, o uriașă arcadă 
metalică, după o soluție origi
nală. s-a efectuat concomitent, 
de- pe ambele maluri, cu o . în
chidere la mijloc de către Con
structorii de la Șantierul nr. 4 
poduri dunărene Fetești din Ca
drul Centralei de construcții căi 
ferate. Podul va avea o lungi
me de 420 de metri, cu trei 
deschideri de cîte 140 metri fie
care. va fi prevăzut cu o cale 
ferată dublă și o șosea cu pa
tru benzi de circulație.

Lucrările de construcție con
tinuă.

Este de remarcat că montarea 
tronsonului de ieri a avut loc 
cu o lună de zile mai devreme, 
în condițiile în care constructo
rii au . realizat importante eco
nomii de materii prime, mate
riale și energie electrică. (Mihai 
Vișoiu, corespondentul ..Scin
teii").
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1 65822 45 50 000
1 4(5853 20 50 000
1 50085 91 50 000
1 92922 98 40 000
1 77631 59 40 000
I 75831 128 40 000
1 37133 69 35 000
1 78173 126 35 000
I 06317 52 35 000
1 62139 142 35 000
1 8811? 59 30 000
1 64716 108 30 000
1 30205 42 30 000
1 01356 02 30 000
I 63765 30 30 000
1 61741 64 25 000 1
1 56117 33 25 000
I 45315 75 25 060
1 79649 07 25 000
1 84210 40 25 000
1 82717 14 25 000
I 854-11 130 20 000
1 62903 23 20 000
1 20176 98 20 000
1 92932 136 20 000
1 36240 129 20 000
I 76971 01 20 000
1 04098
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137 20 000

100 477 01 5 000
100 475 10 3 000
100 954 03 3 000
100 677 119 3 000

1 000 87 99 1 000
t 000 90 140 1 000
1 000 16 67 800
1 000 08 35 800
1 000 48 127 800
1 00(1 45 07 800
1 000 75 69 800
1 000 27 132 800
1 000 13 48 800
1 000 19 48 800
1 000 06 101 800
l 000 12 «1 800
t 000 18 27 800

13 428 TOTAL: 13 050 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîș- 
tigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite cîș
tigătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—150, la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se i*  în consi
derare.

treru.pt


SClNTEIA - joi 1 decembrie 1983 PAGINA 7

Pentru salvgardarea păcii, a dreplalar 
suprem al popoarelor la viată!

întregul popor susține cu nestrămutată hotărire inițiativele și propunerile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu privind înlăturarea gravei primejdii nucleare, 
iși exprimă deplina aprobare față de Declarația forurilor de partid și de stat

Inițiativele tovarășului Nicolae Ceaușescu
— program realist de acțiune pentru înlăturarea 

pericolului de război nuclear

în colecția „Din gîndirea social-politică 

a președintelui României” a apărut volumul: 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Făurirea statului national unitar rumân

EDITURA POLITICA

Plenara Consiliului Național

Atit eu, cit si colegii mei de mun
că am nrimit cu mare îngrijorare 
vestea că în unele tari vest-erirope- 
ne au incenut să sosească si s-a 
trecut la instalarea noilor rachete 
americane cu rază medie de acțiu
ne, iar alte țări din apusul Europei 
intenționează să instaleze si ele ra
chete la termenele fixate: că, în 
fata acestei situații. Uniunea So
vietică s-a retras de la tratativele 
sovieto-americane de la Geneva ne 
problemele rachetelor, hotărind. 
totodată, desfășurarea de mijloace 
sovietice corespunzătoare.

Intr-o asemenea situație, de o gra
vitate fără seamăn, cînd continen
tul nostru si lumea se află in pra
gul prăpastiei unui război atomic, 
s-a făcut din nou auzit cu putere 
glasul de pace al României socialis
te, îndemnul la chibzuință al pre
ședintelui tării noastre, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, exprimînd voin
ța unanimă a cetățenilor patriei, a 
tuturor popoarelor de a trăi in li
niște și siguranță.

Susțin și eu. cu toată convinge

Nimeni nu are dreptul să pună in pericol 
existenta omenirii

>
întreaga omenire, această super

bă planetă pe care, locuim și oe 
care am putea trăi fericiți, se află 
la grea cumpănă. Astăzi, mai mult 
ca oricînd. pacea lumii se află în 
primejdie de moarte.

Te întrebi si te tot întrebi : cine 
are dreptul să distrugă planeta ? 
Cine are dreptul, și în numele că
rei împuterniciri, sa nimicească po
poarele. extraordinarele cuceriri ale 
culturii și ale științei, splendidele 
edificii și monumente de artă, tot 
ceea ce a creat geniul uman ? 
Popoarele lumii in nici un caz nu 
au dat nimănui o asemenea împu
ternicire. Ba, dimpotrivă.

Ne aflăm, intr-adevăr. în ceasul 
ăl doisprezecelea, cînd popoarele 
mai pot împiedica, odată pentru 
totdeauna, distrugerea atomonu- 
cleară a Europei și a întregii lumi. 
Datoria noastră si. .prințul 'Coman
dament al conștiiptei noastre de 
cetățeni ai României socialiste și 
totodată de constructori devotați ai 
unei lumi mai bune și mai drepte, 
datoria noastră supremă e să ur
măm cu toții, ca un singur om. 
chemarea lucidă și adine mișcătoa

rea si hotărirea. inițiativele si pro
punerile iubitului conducător al 
partidului si statului nostru, pă
trunse de adevărat umanism, de 
înalta răspundere fată de soarța 
omenirii. Intr-adevăr. în situația de 
fată atit de gravă, cind desfășura
rea evenimentelor seamănă teama 
că pacea are prea puține șanse. to
varășul Nicolae Ceausescu afirmă 
răspicat că nu este încă prea tîrziu 
să se bareze calea războiului, să fie 
salvate de la distrugere viata si 
bunurile civilizației. România so
cialistă nu se mărginește însă la a 
chema la acțiune, ci, in același 
timp, formulează si măsurile hotă- 
rîtoare ce se impun în momentul de 
fată. In această privință. Declara
ția Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat 
și Guvernului relevă, pe bună drep
tate. că lucrul cel mai important 
este de a se opri orice lucrări de 
amplasare a rachetelor în Europa, 
de a tine în depozite rachetele deia 
sosite in unele țări vest-europene si 
de a se renunța la aducerea de noi 

re a președintelui României, tova
rășul Nicolae Ceausescu, să fim 
alături de acest mare, extraordinar 
șef de stat, de la care lumea în
treagă și toti ceilalți oameni poli
tici trebuie să ia exemplu.

în același timp. Declarația Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. Consiliului de Stat si Gu
vernului constituie, la rîndu-i. nu 
numai un puternic îndemn pentru 
oprirea cursei înarmării nucleare, 
ci și un îndreptar care oferă, acum, 
cînd ne aflăm in fața celei mai te
ribile' amenințări, soluții care ar 
trebui să fie acceptate de orice om 
lucid si responsabil.

Propunerile cuprinse în Declara
ție se cer a fi neapărat însușite. în 
sensul stopării lucrărilor de ampla
sare a rachetelor in diferite țări 
din Europa. în sensul reluării tra
tativelor de la Geneva pentru rea
lizarea unui acord care să conducă 
la distrugerea tuturor armelor nu
cleare de pe continent, la elibera
rea Europei de primejdia unui ca
taclism.

Numai așa pacea lumii, acum, in 
ultimul ceas, mai poate fi salvată. 

rachete în alte state din N.A.T.O., 
iar Uniunea Sovietică să revină a- 
supra măsurilor anunțate, ca punct 
de pornire pentru reluarea neintir- 
ziată a tratativelor de la Geneva, 
spre a se ajunge la un acord pri
vind neinstalarea de noi rachete, 
retragerea si distrugerea celor exis
tente.

Cred că istoria va înscrie la locul 
cuvenit această poziție activă si 
constructivă, pe care România, pre
ședintele ei se situează in momen
tul de răscruce pentru soarta Euro
pei si a lumii in care ne găsim azi.

Noi prețuim pacea ca lumina o- 
chilor. căci numai în pace putem să 
ne desfășurăm mur.ca de înălțare a 
patriei pe noi culmi de progres si 
civilizație. De pace sînt legate toa
te realizările de nînă acum si Știm 
bine că numai de va fi pace pe 
Pămint vom putea să ne bucurăm si 
pe viitor- de roadele muncii noastre.
Maria VARGA
lăcătuș la întreprinderea „Metalica" 
din Oradea

„De ce atîta grabă ? Popoarele nu 
și-au spus ultimul cuvînt“ — a sub
liniat președintele României in cu- 
vîntul său. Este momentul să și-1 
spună, spulberind încercările de 
nimicire ale celor ce voi- să stăpî- 
nească lumea.

Voința popoarelor va învinge, căci 
ele au. cum spune Eminescu. „si 
număr si putere".

In ce ne privește, aportul nostru 
este total și el izvorăște din adin- 
cul conștiinței noastre. Ca poet al 
acestei țări. în calitate de cetățean 
și de comunist, nu văd altceva mai 
bun de făcut decît de a-mi pune 
toată priceperea, sîrguinta si pute
rea pe care o mai am întru instau
rarea grabnică a unei năci trainice, 
unui climat de înțelegere și cola
borare între ponoare, pentru ca 
„sudoarea muncii sutelor de arii* * a 
neaîriiilui rineii' să nu fie zâdarhic 
Si fără întoarcere irosită, pentru a 
putea trăi, noi și urmașii noștri, in- 
tr-o lume scutită de spectrul răz
boiului nimicitor.

• Pentru patrie : PATRIA (11 86 25)
— 9; 12,30; 16; 19,30.
• Felix și Otilia : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 16; 19.
• Pădurea spinzuraților : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 12,30; 16; 19.
0 Fructe de pădure : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20.
• Serbările galante : FEROVIAR
(50 51 40) - 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 
20, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
J3.30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 8,15; 12; 16; 18; 20.
0 Lovind o pasăre de pradă : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 18: 20, POPULAR (35 15 17) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Baloane de curcubeu : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17.30; 19,30.
0 Pe malul sting al Dunării albastre: 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15;
19.30, MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15;
19.30.
0 Balul de sîmbătă seara : PACEA 
(60 30 85) — 15.30; 17,30; 19,30.
0 Artista, dolarii și ardelenii : VII
TORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30. 
0 Căruța cu mere: COSMOS (27 54 95)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15.30: 17,30; 19,30. 
0 Neamul Soimăreștilor : FLACĂRA 
(20 33 40) - 15,30; 18.
0 Loto-Pro no ’82: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18; 20.
0 Rubedeniile : SALA MICA A PA
LATULUI — 18; 20, UNION (13 49 04)
— 9.30; 11,30; 13.30; 15,45: 18; 20.
0 Urgent, secret... : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13: 15,30; 17,45: 20, 
MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
0 Spectacol Ia comandă : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Călătorul cu cătușe : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15: 13,30: 15,45; 18; 20. 
0 Lukas : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9; 11; 13,15; 15,30: 19,30.
0 Program de documentare : TIM
PURI NOI — 18.
0 Elvis: STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,30; 15; 17.15; 19,30.
0 39 de trepte : SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15: 13.30; 15,45; 18; 20,15.
0 Lanțul amintirilor : FAVORIT 
(45 31 70) — 9,15; 12,15; 16,30; 19,30.
0 Program de desene animate — 9; 
11; 13: 17,15; Adio, dar rămîn cu tine 
—. 15; 19,15 : DOINA (16 35 38).
0 Atenție la gafe ! : GRIVIȚA

Virqil TEODORESCU

pentru Educație
Miercuri dimineața a avut loc în 

Capitală Plenara Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport 
(C.N.E.F.S.).

Ea lucrări a participat tovarășul 
Ion Coman, membru ai Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Au fost prezenți membri ai 
C.N.E.F.S., reprezentanți ai institu
țiilor și organizațiilor centrale cu 
atribuții în domeniul sportului, pre
ședinți și membri ai federațiilor, al 
cluburilor și consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport, teh
nicieni și sportivi fruntași, ziariști.

In spirit critic și autocritic a fost 
analizat stadiul de pregătire a lotu
rilor olimpice și principalele direc-

întreg activul mișcării sportive, reunit In cadrul Plenarei Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și Sport, iși îndreaptă gindurile și recunoș
tința unanimă spre dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar generai, 
cel ce vegheați neobosit asupra destinelor poporului nostru, asupra dezvol
tării necontenite a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

în acest cadru larg, cu dimensiuni necunoscute în istoria poporului nos
tru, se inscrie și grija statornică pe care o manifestați față dc dezvoltarea 
continuă a educației fizice și sportului, pentru triumful sportului românesc 
pe toate meridianele globului. Ele sînt încă o dovadă elocventă a cutezanței 
cu care ne-ați obișnuit să gindim și să acționăm în toate domeniile, a po
tențialului tineretului nostru educat in spiritul elanului revoluționar și al 
iubirii fierbinți pentru patria noastră socialistă.

în încheiere, dorim să vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu toată energia pentru obținerea de noi 
și importante succese ale sportului românesc, pe care Ie vom dărui glorio
sului nostru partid, poporului pe care il reprezentăm, că vom dezvolta ne
abătut spiritul de răspundere și vom întări necontenit climatul de muncă, 
ordine, disciplină, etică și corectitudine în întreaga mișcare sportivă, pentru 
ridicarea și pe această cale pe noi culmi a prestigiului de care se bucură 
scumpa noastră patrie în lumea întreagă.

Lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
româno-pakistaneze de colaborare și cooperare 

economică și tehnico-științifică
La București au început, miercuri?, 

lucrările celei de-a IX-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-pakistaneze de colaborare și 
cooperare economică și tehnico-știin- 
țifică.

Cele două delegații, conduse de 
Gheorghe Caranfil, ministrul indus
triei chimice, și Ghulam Ishaq Khan, 
ministrul finanțelor, comerțului și 
afacerilor economice, analizează mo
dul în care s-au înfăptuit prevederile 
precedentei sesiuni, căile de dezvol
tare în continuare a relațiilor econo
mice, a schimburilor comerciale din
tre cele două țări pe baze reciproc 
avantajoase.

★
In aceeași zi, oaspetele pakistanez 

a fost primit de Ion M. Nicolae, 
viceprim-ministru al guvernului. Au 
fost abordate aspecte privind stadiul 
actual al relațiilor economice dintre 
România și Pakistan, care se dez
voltă în spiritul celor convenite cu

Fizică și Sport
ții și măsuri in vederea îndeplinirii 
obiectivelor stabilite pentru Jocu
rile Olimpice din 1984. precum și 
desfășurarea ediției a IlI-a a com
petiției sportive naționale „Daciada" 
și măsurile care se impun pentru or
ganizarea la un nivel superior a ce
lei de-a 4-a ediții a competiției.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Ion Coman.

Participanții la plenară au adop
tat apoi, într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, o telegramă adre
sată tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, în care se 
spune : 

prilejul convorbirilor și întîlnirilor 
la nivel înalt, evidentiindu-se posi
bilitățile pe care le oferă economiile 
celor două țări pentru lărgirea și di
versificarea colaborării și cooperării 
bilaterale.

★
Ministrul pakistanez a avut, de 

asemenea, o întrevedere cu Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
în cadrul căreia a fost relevată cu 
satisfacție evoluția pozitivă a rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre România și Pakistan. A fost ex
primată, totodată, dorința reciprocă 
.de extindere și diversificare a coope
rării româno-pakistaneze pe multi
ple planuri și s-a procedatla un 
schimb de păreri cu privire la unele 
aspecte ale situației internaționale 
actuale.

La lucrările sesiunii și la întreve
deri a luat parte Iqbal Hosain, 
ambasadorul Pakistanului în tara 
noastră. (Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

CENTRAFRICANE

Excelenței Sale
General de armată AND RE KOLINGBA

Președintele Comitetului Militar de Redresare Naționali,
Șef al statului

BANGUI

La cea de-a XXV-a aniversare a proclamării Republicii Centrafricane 
vă adresez calde felicitări și îmi exprim convingerea că raporturile de 
prietenie și conlucrare dintre România și Republica Centrafricană se vor 
dezvoltă tot mai mult în interesul popoarelor noastre, al păcii și colaborării 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Poporul centrafrican 
sărbătorește, la 1 de
cembrie, Ziua sa na
țională — împlinirea a 
25 de ani de la pro
clamarea republicii. E- 
venimentele petrecute 
acum un sfert de se
col au marcat sfirșitul 
îndelungatei domina
ții coloniale sl angaja
rea pe calea dezvoltă
rii de sine stătătoare, 
în vederea lichidării 
trecutului de asuprire, 
pentru înaintarea țării 
pe linia progresului 
economic și social.

Situată, cum arată 
si denumirea. în ini
ma continentului afri
can, tara are o supra
față de 625 000 kmp și 
o populație de peste 
două milioane de lo
cuitori. In subsolul 
centrafrican există im
portante bogății mine
rale. încă insuficient 
prospectate. In afară 
de diamante, care re

prezintă circa jumătate 
din totalul exporturi
lor. se mal găsesc aur, 
fier, cupru, uraniu și 
cărbune. Ramura pre
ponderentă a econo
miei rămîne însă a- 
gricultura. unde lu
crează nouă zecimi din 
populație.

în anii de după ob
ținerea independentei, 
s-a acordat o mare 
atenție lărgirii secto
rului de stat. în scopul 
valorificării în interes 
national a resurselor 
materiale și umane ale 
tării. Ca urmare, au 
fost construite o serie 
de întreprinderi in
dustriale, între care o 
uzină de înnobilare a 
minereului de uraniu, 
fabrici textile Si de 
prelucrare a produse
lor alimentare. în a- 
celasi timp, au fost ini
tiate lucrări de ame
najare a unor cursuri

Vizita în țara noastră a delegației Organizației 
Tineretului din Tanzania

Delegația Organizației Tineretului 
din Tanzania, condusă de Muhammed 
Seif Khatib, membru al Comitetului 
Central al Partidului Revoluționar 
din Tanzania, secretar general al or
ganizației de tineret, care efectuează 
o vizită pentru schimb de experien
ță în țara noastră, la invitația C.C. 
al U.T.C., a fost primită, miercuri, 
de tovarășul Miu Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român,

Cu acest prilej au fost evocate 
bunele raporturi de colaborare, pe 
multiple planuri, dintre Cele două 
țări, raporturi care se dezvoltă con
tinuu pe Baza convorbirilor și îrițe-' 
legerilor convenite intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. si tovarășul Julius Nyerere, pre

de apă In scopul con
struirii de hidrocen
trale electrice, s-a ex
tins rețeaua rutieră, 
s-au realizat progrese 
importante in dome
niul învăț'ămintului și 
asistenței medicale.

în spiritul politicii 
sale consecvente de 
solidaritate cu țările 
Africii, cu toate țările 
în burs de dezvoltare. 
România socialistă ur
mărește cu interes e- 
forturile depuse de 
poporul centrafrican 
pentru consolidarea in
dependentei si înain
tarea pe calea pro
gresului. între Româ
nia si Republica Cen
trafricană s-au stabi
lit și se dezvoltă rela
ții de prietenie si co
laborare. care se dez
voltă în interesul am
belor popoare, al cau
zei generale a păcii șl 
înțelegerii.

ședinte al Partidului Revoluționar 
(Chama Cha Maplnduzi) din Tanza
nia, președintele Republicii Unite 
Tanzania.

★
în cadrul vizitei efectuate tn țara 

noastră, delegația Organizației Tine
retului din Tanzania a avui convor
biri la Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist și Ministerul 
Educației șl învătămintului. Delega
ția a Vizitat Școala centrală de pre
gătire a cadrelor U.T.C. de la Aca
demia „Stefan Gheorghiu", obiective 
economice, sociale, culturale și de 
învățămint și s-a lntîlnit cu tineri 
șl cadre ale U.T.C., U.A.S.C.R. și ale 
Organizației pionierilor din Capitală 
și județul Argeș.

Cu prilejul vizitei a fost semnat un 
Program de colaborare intre cele 
două organizații de tineret pe perioa
da 1984—1985.

Să se spună deschis popoarelor: noile arme sporesc 
primejdia unui conflict atomic! FOTBAL: Aseară, Ia Bratislava, România — Cehoslovacia : 1 — 1

La fel ca toti slujitorii învătămin- 
tului. științei și culturii sibiene. ca 
toti oamenii muncii — români, ger
mani. maghiari și de alte naționali
tăți de pe aceste străvechi plaiuri 
românești — am primit cu viu in
teres și puternic entuziasm noua 
și vibranta cuvintare rostită de cel 
mai iubit fiu al poporului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, la se- 

: siunea Marii Adunări Naționale, ca 
și Declarația forurilor de partid și 
de stat. Emanație a politicii ințe- 

■ lepte a partidului și statului nos
tru. a gîndirii clarvăzătoare a pre
ședintelui țării. Declarația consti
tuie o puternică mărturie a voinței 
de pace a poporului român, angajat, 
alături de alte popoare. în efortu
rile susținute consacrate destinde
rii, edificării unei lumi ferite de 
spectrul războaielor de orice fel.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 1 decembrie, ora 20 — 4 de
cembrie, ora 20. In țară : Vremea va 
ii rece, friguroasă noaptea, îndeosebi 
!n nordul și centrul țării, unde cerul 
va fi variabil și vor cădea ninsori izo
late. în celelalte regiuni cerul va fi 
temporar noros, va ninge, iar vîntul va 
prezenta intensificări viscolind zăpada, 
în centrul țării, local, se va produce 
ceață cu depunere de chiciură. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 15 șl minus 5 grade, izolat mai 
coborite pînă la minus 20 de grade, 
iar cele maxiiY)e între minus 7 și plus 
3 grade, tn București : Vremea va fi 
rece, cu cerul temporar noros. Va nin
ge. Vîntul va sufla moderat, cu inten
sificări temporare din sectorul nord- 
estic. Temperaturile minime vor oscila 
între minus 10 și minus 6 grade, iar 
cele maxime intre ,minus 3 și plus un 
grad. (Corneliu Pop, meteorolog de 
serviciu).

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA SPECIALA 
PRONOEXPRES-OLIMPIC 

DIN 30 NOIEMBRIE
FAZA I
EXTRAGEREA I : 39 31 19 4 22 15.
EXTRAGEREA A 1I-A : 42 2 18 

9 17 45.
FAZA A II-A
EXTRAGEREA A III-A : 41 2 4 

26 29.
EXTRAGEREA A IV-A : 36 42 5 

44 31.
FAZA A III-A
EXTRAGEREA A V-A : 30 40 8

19 42 36 25 41.
EXTRAGEREA A VI-A : 5 37 31 

26 33 29 2 6.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

1 629 626 LEI. din care 212 470 lei re
port la categoria 1.

Susținînd din toată inima aceste 
initiative, consider că este o 
nobilă îndatorire pentru toți dască
lii, care au menirea de a educa 
și forma tînăra generație, să 
militeze, alături de întregul popor, 
pentru cel mai frumos ideal uman 
— pacea. Ca slujitor al învătămin
tului sibian. care cunoaște o înflo
rire fără precedent și de care toti 
cetățenii beneficiază în deplină 
egalitate, adresăm iubitului nos
tru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, cele mai alese sentimen
te de dragoste si recunoștință pen
tru minunatele condiții de muncă 
Si învățătură oferite, pentru efor
turile ce se fac în scopul asigurării 
liniștii in uzinele și școlile noastre, 
al întăririi climatului de pace si 
securitate in Europa și în lume.

cinema

în aceste momente atît de difi
cile prin care trece omenirea, noi, 
slujitorii învătămintului. științei si 
culturii sibiene — pe deplin atasati 
politicii interne si externe a parti
dului si statului nostru, cu conștiin
ța înaltei îndatoriri fată de prezen
tul si viitorul patriei iubite, ne an
gajăm să participăm cu întreaga 
noastră putere si pricepere la pre
gătirea viitorilor specialiști în spi
ritul patriotismului socialist, al no
bilelor idei de pace și înțelegere 
între toate popoarele lumii.

Lector univ.
Gerhard KONNERTH 
decanul Facultății de filologie 
și istorie, Institutul de învățâmint 
superior din Sibiu

(17 08 58) — 8,45; 12,30; 14,15; 16; 18; 
20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
0 Domnul miliard : GIULEȘTT
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20. 
0 Hercule cucerește Atlantida : TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
0 Albinuța : BUZEȘTI (50 43 58) —
15,30; 17.30; 19,30.
0 Sindromul: ARTA (213186) — 9; 
12; 16; 19.
0 Zile din trecut : VOLGA (79 71 26) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
Atelier) : între patru ochi (A) — 19. 
0 Filarmonica ,,George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solist : Frederic Aguessy (Franța)
— 19.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Singe 
vienez — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gustul parvenirii — 19,30; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Rezervația de 
pelicani — 19,30.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Nu pot să 
dorm — 19.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 19,30.
0 Teatrul „Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : Mizerie și noblețe —- 19,30; 
(sala Studio) : Acești îngeri triști
— 19.
0 Teatru! Giuîești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anunț la mica publicitate
— 19.
0 Teatrul satiric-muzical ..C. Tănase“ 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
H-Iea — 19,30: (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19,30.
0 Teatrul „Ion Vasîlescu" (12 27 45) : 
Take, Ianke și Cadîr — 19.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intre caftan și smoking — 18,30.
0 Teatrul ..Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada și cei 7 pitici — 10; 
Hoțul de vulturi — 19.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Anotimpurile mînzulni — 17.
0 Circul București (11 01 20): Popeye 
marinarul și corabia veseliei — 19.30. 
0 Estrada Armatei (13 60 64) : Veselia 
are cuvintul — 19,30.
0 Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Suflete tari — 19.

DUPĂ UN MECI DE MARE LUPTĂ, PRINTR-UN JOC
DE IMPRESIONANTĂ DĂRUIRE PENTRU CULORILE PATRIEI,

Echipa reprezentativă de fotbal a României s-a calificat 
pentru turneul final al campionatului european

După uri maraton care a durat 
exact uri an și șapte luni, după ce 
a susținut 8 intîlniri, din care a cîș- 
tigat 5. două terminindu-se ia 
egalitate și doar una pierdută, fără 
a ceda in nici unul din jocurile sus
ținute in deplasare, echipa de fot
bal a României a făcut aseară un 
joc extraordinar prin spiritul de an
gajare, de luptă sportivă, prin 
inteligența cu care și-a jucat șan
sele, prin ardoarea cu care s-a bătut 
pentru fiecare minge, in fiecare 
fază a acestei dramatice întilnirl. 
Ea a adus iubitorilor sportului din 
țara noastră, iubitorilor fotbalu
lui. tuturor celor care au așteptat 
deznodămintul acestei intîlniri o 
măre și legitimă bucurie : califica
rea, pentru prima dată, a reprezen
tativei noastre naționale la turneul 
final al campionatului european.

Finalul acestui meci va rămîne 
probabil în analele întîlnirilor de 
fotbal prin dramatismul lui. Toți cei 
care au urmărit partida au văzut 
cum. la un moment dat, echi
pa cehoslovacă, in disperare, ata
ca așa cum se atacă la hochei, 
inclusiv cu portarul venit in preajma 
careului de 16 metri al echipei noas
tre. Vom avea prilejul să revenim, 
să scriem încă despre performanța 
echipei noastre, despre munca antre- 
noriior, a jucătorilor care un timp 
atit de îndelungat au știut să-și ra
cordeze eforturile la greutățile aces
tei grupe, una din cele mai grele, 
dacă nu chiar cea mai grea din pre
liminariile turneului final al cam
pionatului european. Pentru că nu 
este la îndemina oricui să învingă 
într-o grupă în care i-au fost parte
neri de întrecere echipa Italiei, ac
tuala campioană mondială, echipa 
Cehoslovaciei, fostă campioană euro
peană și dublă vicecampioană mon
dială. echipa Suediei.. fostă vicecam
pioană mondială, una dintre cele mai 
bine cotate din Europa ; și să nu ne
glijăm, ba dimpotrivă, echipa Cipru
lui, în ‘fața căreia nu au putut cîștiga 
ori s-au mulțumit cu un rezultat 
egal echipe reputate din această 
grupă.

Reprezentativa noastră a învins 
pentru că a fost echipa care a gîndit 
mai bine jocul. A învins pentru că a 
știut că poate învinge, a crezut în 
puterea ei. Nu s-a simțit nici un mo
ment că s-ar afla acolo pentru a se 
lăsa hărțuită și manevrată de abili
tatea tactică a adversarului, ci dim
potrivă și-a impus într-o mate parte 
a. intilnirii punctul de vedere, obli- 
gind echipa cehoslovacă să joace nu 
cum ar fi dorit. A învins pentru că 
a opus jocului în valuri și uneori 
destul de dur al gazdelor un ioc me

todic, calculat, închizîndu-le fără 
speranță drumul spre poartă, tăin- 
du-le elanul prin manevre de natură 
să scoată din ritm orice echipă și să 
o Oblige să joace nu de puține ori 
confuz. Dar asupra acestor lucruri 
vom mai reveni.

Acum subliniem doar cîteva din 
aspectele care au impresionat în mod 
cu totul deosebit nu numai pe cei 
care au urmărit meciul profund in
teresați, dornici -de victoria echipei, 
ci și mulțimea de gazetari stră
ini. de tehnicieni străini veniți să 
urmărească „finala" acestei grupe, 
„de fier" a preliminariilor campio
natului european. A fost, in pri
mul rînd, o excelentă pregă
tire a acestui joc, pină la amănunt. 
Cei apropiați de „culisele" fotbalu
lui au înțeles prea bine manevrele 
pe care antrenorii le-au pregătit 
pentru anihilarea cîtorva jucători 
extrem de periculoși din redutabila 
reprezentativă cehoslovacă, așa cum 
a fost cazul fundașului Rada, al lui 
Vizek, Stambacher etc. Travaliul 
extraordinar de la mijlocul terenu
lui a fost, față de alte partide, mult 
mai bine gîndit tactic, cu ieșiri 
foarte periculoase în atac, care au 
pus încă de la începutul partidei in 
mare dificultate apărarea reprezen
tativei cehoslovace. Să notăm, în 
aceeași ordine de idei, că în apăra
re dublajul a funcționat de data 
aceasta aproape ireproșabil, că ieși
rile din apărare in atac s-au făcut 
de cele mai multe ori fără panică, 
cu calm, cu foarte multă luciditate.

în al doilea rînd, s-au impus cu 
deosebire calmul, înțelegerea deplină 
de către jucători a fazelor de joc, 
lipsa de precipitare, dealtfel fireas
că intr-un joc cu o asemenea miză, 
de o asemenea asprime și intr-un 
asemenea ritm care putea scoa
te din „fire" pe orice jucător de 
mare clasă și cu mare experien
ță. Este unul din factorii care 
au adus in ultimul timp succe
se binemeritate și celor două echipe 
de club fruntașe ale fotbalului nos
tru— Universitatea Craiova și. mai 
recent. Dinamo București, care au 
știut, așa cum au făcut-o în mod 
exceptional ieri seară fotbaliștii din 
reprezentativa națională, să treacă 
cu calm, cu aplomb, cu îndrăzneală 
de momentele grele, să rezolve băr- 
băteste situații nu de puține ori 
complicate, foarte aspre in această 
încleștare.

în sfîrșit, dar poate înainte de 
toate, echipa noastră, toți compo
nentei ei. s-au impus priptr-o mare 
dăruire in luptă, printr-un spirit de 
sacrificiu exemplar, prin cheltuirea 
cu generozitate, fără nici un fel de 

rezerve, a puterii și a energiei lor, 
ceea ce constituie o calitate. O tră
sătură specifică adevăratului sportiv 
animat de sentimente patriotice, de 
dorința de a aduce prin talentul, 
prin munca și prin luptă lui spor
tivă bucurie milioanelor si milioa
nelor de iubitori ai sportului, de a 
aduce glorie culorilor pe care le re
prezintă.

Felicitînd călduros echipa noastră 
reprezentativă de fotbal, pe toti 
componenții ei. pe antrenori, dorim 
ca acest mare succes să constituie 
un exemplu permanent pentru toate 
echipele noastre de fotbal, să în
demne la muncă tenace în conti
nuare, pentru ca în toate împreju
rările să reprezinte cu cinste spor
tul românesc.

Să menționăm că la acest joc as
pru, desfășurat pe un teren foarte 
greu. Ia acest joc deosebit de dispu
tat arbitrajul prestat de brigada de 
arbitri din R. P. Ungară, avindu-1 
la centru pe reputatul arbitru Palo- 
tai Karoly, a fost pe tot parcursul 
jocului competent și obiectiv, asigu- 
rind buna desfășurare a acestei dîrze 
întreceri fotbalistice.

Echipele au jucat în următoarele 
formații : ROMANIA : Lung — Ne-

Românii s-au impus din punct de vedere tactic 
Comentarii ale agențiilor de presă

La puține minute după termina
rea meciului de fotbal Cehoslova
cia—România, disputat la Brati
slava. agențiile internaționale de 
presă au transmis primele comen
tarii, subliniind performanța fotba
liștilor români, care au ciștigat 
una dintre cele mai puternice grupe 
ale preliminariilor campionatului 
european de fotbal, obținind o spec
taculoasă calificare la turneul final 
de anul viitor din Franța (12—27 
iunie). „Deși pronosticurile multor 
specialiști înclinau in favoarea 
echipei Cehoslovaciei, care pe teren 
propriu se anunța redutabilă, mai 
ales după victoria clară (2—0) obți
nută în fața Italiei, jucătorii români 
— relatează corespondentul sportiv 
al agenției ASSOCIATED PRESS — 
au condus din punct de vedere tac
tic jocul și, cu o apărare foarte 
bună, au zădărnicit aproape toate 
acțiunile ofensive ale gazdelor. 
Fotbaliștii români au avut mai 
multe ocazii de gol ; dealtfel, ei au 
fost cei ce au deschis scorul, prin 
Gheorghiță Geolgău, de la Univer
sitatea Craiova, in minutul 62“. 

grilă, Ștefănescu, Iorgulescu, Ungu- 
reanu — Rednic, Boloni, Klein — Ga
bor (din min. 79 Augustin, din min. 88 
Ai. Nicolae). Cămătaru, Geolgău. An
trenorii echipei : Mlrcea Lucescu și 
Mircea Rădulescu. CEHOSLOVACIA: 
Hruska — Jakubec, Prokes, Fiala, 
Rația. Chaloupka, Zelehsky, Stamba
cher (min. 73 Jurkemik), Vizek, 
Danek (min. 73 Luhovy), Janecka. 
Antrenorul echipei: Francisek Ha- 
vranek.

Golurile partidei au fost Înscrise 
de Geolgău (min. 62) și, respectiv, 
Luhovy (miri. 85).

Gheorghe MITROI
CLASAMENTUL GRUPEI A V-A

1. ROMANIA 8 5 2 1 9— 3 12
2. Suedia 8 3 I 2 14— 5 11
3, Cehoslovacia 8 3 4 1 15— 7 10
4. Italia 7 0 3 4 3—11 3
5. Cipru 7 0 2 3 3-18 2

Din această grupă a mai rămas de
jucat un singur meci, se înțelege 
fără importanță pentru calificare la 
turneul final al campionatului euro
pean : Italia — Cipru (22 decembrie).

La rindul el, agenția FRANCE 
PRESSE notează : „România s-a 
calificat pentru faza finală a cam
pionatului european de fotbal, ob
ținind un meci egal : 1—1 miercuri 
seara la Bratislava. In fruntea gru
pei a S-a preliminare, cu 12 puncte, 
echipa română nu mai poate fi 
ajunsă, oricare ar fi rezultatul ul
timului meci al grupei, Italia — 
Cipru, din 22 decembrie. Astfel, 
formația română este a șasea repre
zentativă calificată după Belgia, 
Portugalia, Danemarca, R. F. Ger
mania și Franța".

tn comentariul agenției REU
TER se scrie : „România, conside
rată „outsider" al grupei a S-a pre
liminare, al cărei mare favorit era 
campioana mondială. Italia, a izbu
tit de-a lungul unei palpitante 
dispute ce a durat nuzi bine de un 
an. cuprinzind 19 meciuri, să se lan
seze in elita fotbalului european, 
mai ales datorită acestui „draw" 
obținut in fața Cehoslovaciei, 
miercuri seara, la Bratislava".

(Agerpres)
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WĂIlffiE PREȘEDINTELUI NICU CEAUSESCU
- CONWUni UE ERCEPTIUNAEĂ ÎNSEMNĂTATE 
PENTffll APĂRAREA PĂCII SI EEHAREA OMENIRII

UE PRIMEIUIA NUCLEARĂ
Inflăcăiatul apel al României la triumful rațiunii și 

Îndemnul de a se lua măsuri eficiente pentru a salv
garda pacea continentului, a planetei noastre, con
ținute în Declarația Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socia
liste România, perseverenta cu care România socialistă, 
poporul român acționează, prin glasul celui mai iubit 
fiu al său, președintele Nicolae Ceaușescu, pentru 
evitarea catastrofei nucleare, pentru întărirea păcii și

securității popoarelor europene și a întregii lumi, ge
nerează, in continuare, un puternic ecou internațional. 
Presa posturile de radio, de televiziune, agențiile in
ternaționale de presă relevă caracterul realist, mobi
lizator și constructiv al noii inițiative de pace, înțele
gere și securitate in Europa și in lume, profundul uma
nism și înalta responsabilitate ale demersului româ
nesc menit să contribuie la depășirea actualei situații 
periculoase, agravată prin trecerea la amplasarea de 
noi rachete cu rază medie de acțiune pe continentul 
nostru.

Ședință la Națiunile Unite dedicată solidarității 

cu poporul palestinian

înaltă apreciere pentru Mesajul 
președintelui României

Se impun cu putere atenției presei 
de peste hotare apelurile tării noas
tre de a se. pune mai presus de 
orice interesele omenirii, salvarea 
vieții popoarelor, de a se acționa 
pentru realizarea unui acord care să 
împiedice instalarea noilor rachete, 
concomitent cu retragerea și distru
gerea celor existente.

în Japonia, ziarele centrale „MAI- 
NICHI SHIMBUN", ,.ASAHI SHIM
BUN", „MAINICHI DAILY NEWS", 
„ASAHI EVENING NEWS", „JA
PAN TIMES" și „DAILY YOMIURI" 
au acordat spații largi ideilor cu
prinse în Declarația Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., Con
siliului de Stat si 
Guvernului Re
publicii Socialiste 
România. în cu- 
vîntarea rostită 
de șeful statului 
român la recenta 
sesiune a Marii 
Adunări Naționa
le, in Apelul a- 
dresat de M.A.N.
parlamentelor și parlamentarilor din 
6tatele europene, S.U.A. și Canada.

Subliniind consecvența, fermita
tea și responsabilitatea poziției ro
mânești față de gravele evenimente 
internaționale ce au avut loc in ul
timul timp, ziarele nipone jnserează 
citate largi din aprecierile și pro
punerile Declarației românești. în 
context, sînt redate cele două for
mule sugerate de România ca un 
compromis provizoriu, pînă la reali
zarea unui acord în cadrul unor 
tratative generale, care să ia in 
calcul raportul global de forțe din
tre cele două părți.

De asemenea, sînt puse în evi
dență propunerile privind organi
zarea unei întîlniri la cel mai inalt 
nivel între U.R.S.S. și S.U.A., pre
cum și a unei întîlniri consultative 
a miniștrilor afacerilor externe ai 
țărilor membre ale N.A.T.O. și Tra
tatului de la Varșovia.

Principalele cotidiane ungare, 
„NEPSZABADSAG", „M A G Y A K 
HTRLAP", „MAGYAR NEMZET" și 
„NEPSZAVA", informează, în grupa
jele publicate pe prima pagină, des
pre Declarația Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliu
lui de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România.

România — arată ziarele, citind din 
Declarație — cere ca nici una din 
părți să nu pună in aplicare hotări- 
rile adoptate în ultimele zile si sub
liniază necesitatea unei întîlniri între 
președintele Prezidiului Sqvietukii 
Suprem al U.R.S.S. și președintele 
S.U.A.

RADIOTELEVIZIUNEA UNGARA 
a relatat, de asemenea. în emisiunile 
sale, desore ședința comună a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. Consiliului, de Stat și Guver
nului Reoublieii Socialiste România 
si despre conținutul Declarației a- 
doptate cu acest prilej. ,

Cotidianul grecesc „ELEFTERRIG*  
NOMI" — sub titlul ..România se îm
potrivește tuturor, rachetelor nuclea

REDACȚIA Și ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Plata Scinteil nr. 1. Tel 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorii dfn intrenrinderi și instituții, tn străinătate, abonamentele se fac prin ILEX IM — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 130—137 telex : 11 2£6. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEH <0 360

---------- -------------------

Manifestări consacrate împlinirii a 65 de ani 

de la făurirea statului național unitar român
R. P. POLONĂ

tn cadrul acțiunilor dedicate 
Celei de-a 65-a aniversări a făuririi 
statului național unitar român, la 
Varșovia a fost deschisă o expoziție 
documentară de fotografii, infăți- 
Șind pagini din istoria luptei po
porului român pentru unitate na
țională, pentru libertate și demo
crație, aspecte ale construcției so
cialiste din patria noastră, princi
palele realizări obținute sub con
ducerea Partidului Comunist Român 
in edificarea unei vieți noi.

Un loc de frunte îl Ocupă imagi
nile ilustrind ampla și neobosita ac
tivitate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
desfășurată pentru ridicarea țării 
pe noi culmi de civilizație și 
progres.

MEXIC
Sub auspiciile Corpului profeso

ral și ale Direcției de coordonare 
cultufală din' cadrul Universității 
autonome din statul Mexic, la Ciu
dad de Mexico a avut loc o mani
festare consacrată împlinirii a 65 de 
ani de la făurirea statului național 
unitar român.

La evocarea evenimentului isto
ric a participat un grup de specia
liști mexicani, foști studentl în 
România, care au făcut referiri elo
gioase la politica de dezvoltare 
socială și economică a României, la 
evoluția și realizările învățămintu- 
lui superior românesc și la modul 
cum înțelege România să acorde 
sprijin unor țări in curs de dez
voltare pentru pregătirea cadrelor 
necesare economiei lor.

Cu acest prilej, s-au reliefat ro
lul si contribuția tovarășei aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușescu la dezvoltarea științei și 
invățămintulub din tara noastră, la 
promovarea de către România a 
unei politici active de pace st de 
largă cooperare cu oamenii de stiin- 

, tă din' toate țările lumii. 

re" — „Un apel adresat U.R.S.S. și 
S.U.A. de a relua tratativele de Ia 
Geneva" — subliniază. între altele: 
„România a propus ca Uniunea So
vietică să revină asupra măsurilor a- 
nunțate în ultimele zile, să înceteze 
lucrările de pregătire a amplasării 
rachetelor nucleare pe teritoriile
R. D. Germane si R. S. Cehoslovace. 
Ea a invitat N.A.T.O. să renunțe la 
planurile de instalare a rachetelor 
americane în tari vest-europene 
Si a adresat Uniunii Sovietice și
S. U.A. apelul de a continua convor
birile de la Geneva". Ziarul citează 
sublinierea din Declarație că „ni
meni nu are dreptul să se joace cu 

Ampiu ecou internațional al noilor inițiative de 
pace și dezarmare ale României socialiste, 

ale șefului sfatului român

viata popoarelor, cu dreptul funda
mental al oamenilor, al popoarelor la 
viată, la existență".

Un alt ziar grecesc. „KIRIAKATIK 
ELEFTHEROTYPIA", a relevat că. in 
concepția României, măsurile adop
tate în ultima perioadă apropie tot 
mai mult Europa. întreaga omenire 
de un cataclism nuclear.

„Președintele Nicolae Ceaușescu — 
subliniază ziarul — a făcut propu
nerea ca toate armele nucleare, apar- 
tinind ambelor blocuri militare, să 
fie retrase din Europa".

Sub titlul „Demersul -României 
pentru reluarea convorbirilor dintre 
U.R.S.S. și S.U.A.". cotidianul grec 
„AVGHI" publică textul integral al 
Declarației Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român. Consi
liului de Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România.

Avertismentul lansat de România 
că planurile de instalate a noilor ra
chete în Europa aduc continentul, în
treaga omenire in pragul abisului 
nuclear a fost pus în evidentă și de 
cotidienele grecești „KATIIIME- 
RINT", „AKROPOLIS" și „KI- 
RIAKIS".

Prezentînd conținutul Declarației 
românești, publicația vest-germană 
..PASSAUER NEUE PRESSF" re
liefează. îndeosebi, aprecierea potri
vit căreia este necesar să se facă to
tul pentru a se opri actualul curs 
periculos spre o catastrofă nucleară, 
în articol se relevă, de asemenea, 
propunerea ca o soluție de compro
mis provizoriu să asigure amînarna 
amplasării în unele țări vest-euro
pene a rachetelor americane cu rază 
medie de acțiune, continuarea nego
cierilor sovieto-americane de la Ge
neva.

Agenția de presă zalreză „AZAP" 
a difuzat un amplu comentariu, inti 
tulat „România- cere Statelor Unite 
și U.R.S.S. să reia negocierile", în 
care sint reluate pe larg ideile din 
Declarația Comitetului Politic Exe

R. P. D. COREEANĂ
La Ambasada română din Phenian 

a avut loc, cu prilejul celei de-a 
65-a aniversări, a făuririi statului 
național unitar roman, o conferință 
de presă, la care au participat re
prezentanți ai Secției internaționale 
a C.C. al P.M.C., funcționari supe
riori din M.A.E. și Comitetul de 
relații culturale cu străinătatea, 
ziariști.

Ambasadorul țării noastre. Con
stantin Iftodi, a subliniat însemnă
tatea actului istoric de la 1 Decem
brie 1918, care a încununat lupta 
seculară a tuturor românilor pen
tru făurirea unui stat național uni
tar și independent.

Au fost evocate, de asemenea, di
namismul dezvoltării societății ro
mânești in perioada inaugurată de 
cel de-al lX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, de cind la 
conducerea destinelor națiunii se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
eforturile țării noastre, personal ale 
conducătorului partidului și statului 
nostru, pentru dezarmare, pentru 
înlăturarea pericolului unei cata
strofe nucleare, întărirea păcii și 
securității pe continentul european 
și in lume.

S-a subliniat, totodată, importan
ța intilnirilor și înțelegerilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. al 
P.M.C., președintele R.P.D. Coreene, 
pentru dezvoltarea continuă a ra
porturilor de prietenie, colaborare 
și solidaritate dintre partidele, gu
vernele și popoarele român și 
coreean.

A avut loc o gală de filme docu
mentare românești.

EGIPT
La Consulatul general romdn de 

la Alexandria a fost organizată o 
conferință de presă cu ocazia celei 

cutiv al C.C. al P.C.R., Consiliului 
de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România cu privire la si
tuația extrem de gravă creată în 
Europa. Comentariul se oprește în 
special asupra măsurilor care ar tre
bui să fie întreprinse de S.U.A. și 
Uniunea Sovietică, relevîndu-se ne
cesitatea reluării negocierilor de 
la Geneva în scopul de a se a- 
jiinge la un acord general care 
să ducă la oprirea amplasării de 
noi rachete cu rază medie de ac
țiune, la retragerea și distrugerea ra
chetelor existente.

O atenție deosebită este acordată 
propunerii avansate de țara noastră 

privind o soluție 
de compromis pro
vizoriu, prezen- 
tîndu-se cele două 
formule sugerate 
de România în a- 
cest sens. Totoda
tă, agenția zaire- 
ză relatează des‘- 
pre programul de 
întîlniri propus a 

avea Ioc pină la sfirșitul acestui an 
și in prima parte a anului viitor. Se 
subliniază ideea că problema rache
telor interesează în egală măsură toa
te țările europene.

Declarația Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de 
Stat șl Guvernului Republicii Socia- 

* liste România a reținut în mod deo
sebit atenția presei din Indonezia. 
Agenția oficială de știri ANTARA și 
ziarul de largă circulație „INDONE
SIAN OBSERVER" publică largi co
mentarii in care se elogiază politica 
externă activă și independentă a țării 
noastre, subliniindu-se neobositele 
eforturi ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu „pentru înfăptuirea unei 
lumi a păcii, destinderii și colaboră
rii pe planeta noastră". în comentarii 
feint evidențiate propunerile cuprinse 
în Declarație, poziția principială și 
activă a României, a președintelui 
țării noastre în problemele dezarmă
rii, în primul rind ale dezarmării nu
cleare. în declarație șe arată cu un 
realism deosebit — se subliniază — 
că „toate măsurile întreprinse în ul
timele zile împing Europa, întreaga 
omenire spre prăpastie, spre catas
trofa nucleară", evidențiindu-se im
perativul de un umanism deosebit al 
zilelor noastre, câ „nimeni nu are 
dreptul să se joace cu viața popoare
lor. cu dreptul fundamental al oame
nilor. al popoarelor la viață, ia exis
tență".

Cotidianul malayezian „THE MA
LAY MAU." publică un amplu co
mentariu pe marginea Declarației, 
sub titlu! „în pragul dezastrului nu
clear".

Articolul este Însoțit de fotografia 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Comentariul reproduce pasaje ale 
Declarației, subliniind. între altele, 
că „nimeni nu are dreptul să se joa
ce cu viața popoarelor, cu dreptul 
fundamental al oamenilor, al po
poarelor la viață, la existență".

de-a 65-a aniversări a făuririi sta
tului național unitar român.

Despre semnificația istorică a 
evenimentului, ca și despre dezvol
tarea României in anii construcției 
socialiste, îndeosebi în perioada de 
cind la conducerea partidului și 
statului nostru se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a vorbit consulul 
general al României la Alexandria.

INDIA
Sub auspiciile „Academiei inter

naționale Eminescu" de la Univer
sitatea din Delhi a avut loc o seară 
de poezie românească dedicată săr
bătoririi a 65 de ani de la făurirea 
statului național unitar român.

Cu acest prilej, vicecancelarul 
universității, prof. Gurbakhsh Singh, 
și ambasadorul României in India, 
Nicolae Finanțu, au reliefat legătu
rile culturale tradiționale româno- 
indiene, evidențiind contribuția Uni
versității din Delhi la dezvoltarea 
acestora.

Profesori și lectori din cadrul 
universității au recitat, in tra
ducere, poezii de Eminescu, Ar- 
ghezi, Macedonski, Goga, Bacovia.

CANADA
La Ambasada română din Ottawa 

a avut loc o conferință de presă 
consacrată împlinirii a 65 de ani 
de la făurirea statului național 
unitar român.

Ambasadorul român. Emilian Ro
deau. a vorbit despre semnificația 
evenimentului de la 1 Decembrie 
1918. Ziariștilor le-au fost apoi puse 
la dispoziție lucrări consacrate isto
riei României și realizărilor tării 
noastre. Cintărețul Tudor Gheorghe 
a prezentat un recttal de cintece 
patriotice.

(Ager preș)

NAȚIUNILE UNITE 30 (Ager
pres). — La sediul Națiunilor (Unite 
a avut loc o ședință festivă a Comi
tetului pentru exercitarea drepturi
lor inalienabile ale poporului pales
tinian, organism din care face parte 
și România. Ședința a' fost dedicată 
„Zilei internaționale de solidaritate 
cu poporul palestinian". Au partici
pat reprezentanți ai statelor membre 
ale O.N.U., precum și din partea 
unor mișcări de eliberare națională. 
A fost, de asemenea, prezentă o de
legație a Organizației pentru Elibe-- 
rarea Palestinei, condusă de Faruk 
Kaddoumi, șeful Departamentului 
Politic al O.E.P.

Au luat cuvîntul președintele A- 
dunării Generale a O.N.U., Jorge 
Illueca, secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, reprezen
tanți ai altor organisme din sistemul 
O.N.U.

Au fost adresate mesaje de solida
ritate cu poporul' palestinian din par-

★
într-un mesaj adresat O.N.U. cu 

ocazia „Zilei internaționale de 
solidaritate cu poporul palestini
an". Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, expri
mă gratitudinea pentru sprijinul in
ternațional de care se bucură po
poral palestinian, informează agen
ția W.A.F.A. O.E.P. cheamă la reali
zarea în Orientul Mijlociu a unei 
păci bazate pe dreptate. In mesaj se 
arată că „palestinienii sînt gata ori- 
cînd să sprijine eforturile ce se fac 
pentru găsirea unei soluții politice 
care să le garanteze realizarea drep
turilor lor legitime. Lupta poporului 
palestinian — se spune în mesaj — 
nu va înceta pînă la asigurarea 
dreptului său la autodeterminare șl 
crearea unui stat, propriu indepen
dent".

Pentru acest motiv. O.E.P. a par
ticipat la lucrările Conferinței asu
pra dialogului în Liban de la Ge
neva, menționează mesajul. O.E.P., 
singurul reprezentant legitim al po
porului palestinian, acordă o deose
bită importanță rezoluțiilor acestei 
conferințe și cheamă țările prietene 
din cadrai Adunării Generale a 
O.N.U. să aplice aceste rezoluții.

i Noi acțiuni și luări de poziție împotriva 
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cursei înarmărilor, pentru dezarmare
R.P, CHINEZĂ : „Amplasarea de rachete nucleare 
creează o amenințare gravă pentru pacea și securitatea 

mondială"
BEIJING 30 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvint al ministerului 
afacerilor externe al R.P. Chineze 
a declarat că amplasarea de rache
te nucleare cu rază medie de ac
țiune. după suspendarea negecie- 
rilor consacrate acestor arme, „es
caladează cursa înarmărilor nuclea
re, făcînd ca situația din Europa 
să devină și mai încordată și cro
ind o amenințare gravă la adresa 
păcii și securității mondiale". El a 
cerut Uniunii Sovietice și Statelor 
Unite șă procedeze in mod real la 
dezarmare, relatează agenția Chi
na Nouă.

FINLANDA : Reacție la instalarea noilor rachete
HELSINKI 30''(Agerpres). — Fin

landa a luat o Serie de măsuri de 
protecție cu caracter militar, a că
ror necesitate este impusă de pe
ricolul pe care-1 reprezintă pentru 
ea staționarea de rachete nucleare 
americane „Cruise" in unele țări 
vest-europene, a declarat ministrul 
afacerilor externe finlandez, Paavo

R.F.G. : Demonstrație de protest la baza militară ț 
de la Mutlangen

8ONN 30 (Agerpres). - O nouă 
demonstrație de protest împotriva 

i amplasării de noi rachete nuclea- 
J re in Europa a avut loc la baza 
I militară americană de la Mutlan- 
ț gen, din R.F.G., relatează agenț;a 
1 U.P.I. Demonstranții au încercat să 
> blocheze intrarea în bază a unui
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I CONSILIUL DE SECURITATE 
I AL O.N.U. a reînnoit, cu unanimi

tate de voturi, mandatul Forței Na- 
I țiunilor Unite pentru supravegherea 
I încetării focului pe înălțimile Go

lan. pentru o nouă oerioadă de șase 
luni, pină la 31 mai 1984.

NOI CIOCNIRI IN LIBAN.
Miercuri, în zona capitalei libaneze 

I au avut loc schimburi violente de 
| focuri între forțele armate liba

neze și milițiile draze. Duelurile 
. de artilerie au atins și central ora

șului Beirut. Aeroportul interna- 
1 țional și-a întrerupt activitatea ca 

urmare a bombardamentelor. Tot*  
I odată. în sectorul de est al Beira- 
I tului. din cauza ticurilor de artile

rie, școlile au fost închise.
UN CONSILIU MUNICIPAL AL- 

1 CĂTUIT EXCLUSIV DIN REPRE
ZENTANȚI AI P.C. ITALIAN a 

I fost format in marele centru In- 
1 dustrial Torino, tn fruntea aces

tuia se află Diego Novelli. care a 
| fost de mai multe ori primar al 
I orașului Torino.

LA GENEVA a avut loc o nouă 
ședință plenară a delegațiilor 

I U.R.S.S. si S.U.A. In cadrul nego
cierilor.’privind limitarea si redu- 

I cerea armamentelor strategice. 

tea șefilor de stat sau guvern a nu
meroase, state membre ale O.N.U.

Mesajul președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prin care se exprimă 
sprijinul ferm, consecvent, al po
porului român acordat cauzei juste 
a poporului palestinian și eforturilor 
pentru realizarea drepturilor sale 
naționale legitime, inalienabile, la 
autodeterminare, la crearea unui stat 
propriu, independent, s-a bucurat de 
înalta apreciere a participanților. 
Mesajul a fost prezentat, in cadrul 
ședinței festive, de reprezentantul 
permanent al României pe lingă 
O.N.U., Teodor Marinescu.

Delegația O.E.P. a apreciat pozi
ția țării noastre, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu ca o nouă contri
buție la eforturile pentru soluționa
rea trainică și dreaptă a problemelor 
din Orientul Mijlociu, pentru instau
rarea în această regiune a lumii a 
unei păci globale,

★
Mesajul subliniază că Organizația 

pentru Eliberarea Palestinei este 
simbolul poporului palestinian, al 
aspirațiilor, speranțelor și viitorului 
său. Ea respinge recurgerea la vio
lență și folosirea forței. Poporul pa
lestinian susține dreptul de decizie 
independentă al O.E.P., adaugă do
cumentul.

In mesaj, Yasser Arafat reafirmă 
încrederea în capacitatea poporului 
palestinian de a-și obține indepen
dența, autodeterminarea, de a-și 
crea un stat independent.

Pe de altă parte, în mesaj se lan
sează o chemare întregii lumi de a 
acționa cu hotărâre pentru oprirea 
cursei înarmărilor nucleare.

Cu prilejul „Zilei internaționale de 
solidaritate cu poporul palestinian", 
secretarul general al O.N.U.. Javier 
Perez de Cuellar, a lansat un apel 
tuturor statelor si autorităților in
teresate să facă ..un efort hotărît. 
pentru a se ajunge la o reglemen
tare de ansamblu, justă si durabi
lă" a problemei palestiniene. După 
cum informează agenția France 
Presse. Perez de Cuellar a apreciat 
că soluționarea acestei probleme 
este „unica modalitate prin care se 
poate asigura coexistența si pacea în 
Orientul Mijlociu".

Pe de altă parte, purtătorul de 
cuvint a apreciat că popoarele ță
rilor europene și-au exprimat pro
funda lor Îngrijorare și neliniște 
față de această evoluție și au lan
sat o uriașă mișcare antinucleară. 
Principalul impact al acestei miș
cări — a spus el — reflectă cere
rea legitimă a popoarelor europene 
pentru asigurarea păcii și reduce
rea armamentelor de către cele 
două superputeri, protestul lor îm
potriva 
mărilor 
afirmat 
această
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războiului și a cursei înar- 
nucleare. Vorbitorul a 

că R.P. Chineză înțelege 
reacție și o sprijină.

Văeyrynen. în fața societății „Paasi- 
kivi". Finlanda nu va permite sur
volarea teritoriului său. folosind 
mijloacele de care dispune — a 
spus el, precizind că au fost luate . 
măsuri de îmbunătățire a a,pălării t 
și supravegherii spațiului aerian, în / 
special împotriva unor obiecte care ț 
zboară la altitudini mici. $ 

ț

convoi militar care, potrivit unor . 
știri, ar fi transportat elemente com- ț 
ponente ale rachetelor americane ț 
cu rază medie de acțiune „Per- ’ 
shing-2", ce urmează să fie insta- , 
late'pe teritoriul vest-german. Po- ’ 
liția a intervenit, operind arestări. *

A

transmite agenția T.A.S.S. Urmă- . 
toarea ședință esje prevăzută a 
avea loc joi. I

PROTEST. Agenția A.C.T.C. in- I 
formează că în ultimele zile ar- | 
mata regimului sud-coreean a in
trodus din nou arme grele în zona . 
demilitarizată. tn legătură cu a- 
ceasta. partea R.P.D. Coreene in 1 
Comisia militară de armistițiu a 
exprimat un protest ferm, cerînd I 
evacuarea imediată a acestor arme. |

ALIANȚA DEMOCRATICA DIN ■ 
CHILE a anunțat, pentru prima I 
jumătate a lunii decembrie, orga- * 
nizarea unor noi manifestații 
populare pentru revenirea tării la 
un regim civil și o viată politică I 
parlamentară.

DISTINCȚIE. La Amiens. In I 
Franța, s-a desfășurat Festivalul in- 1 
ternațional al filmelor avînd ca . 
temă lupta împotriva rasismului, 
pentru prietenie intre popoare. Pre- I 
miul „Nelson Mandela" pentru cel 
mai bun film a fost acordat de j 
către președintele Comitetului | 
O.N.U. împotriva apartheidului. 
Yussuf Maitama Sule, unei produc- . 
ții mozambicane care prezintă as
pecte ale apartheidului din Africa 1 
de Sud.

IA ÎNCHEIEREA VIZITEI OFICIAIE DE PRIETENIE 

A TOVARAȘUIUI CONSTANTIN DASCALESCU, PRIM-MINISTRU 
AL GUVERNULUI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
IN REPUBLICA POPULARĂ DEMOCRATĂ COREEANA

PHENIAN 30 (Agerpres). — Tova
rășul Constantin Dăscălescu. mem
bra al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, a efectuat, la invitația to
varășului Li Giong Ok, membru al 
Prezidiului Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
mierul Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene, o vizită oficială de 
prietenie in Republica Populară De
mocrată Coreeană.

în timpul vizitei, primul ministru 
al guvernului român a fost primit 
de tovarășul Kim Ir Sen. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene.

Tovarășul Constantin Dăscălescu a 
vizitat obiective economice șl social- 
culturale din Phenian și Nampo.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România și pre
mierul Consiliului Administrativ al 
R.P.D. Coreene au purtat convorbiri 
oficiale, care s-au desfășurat intr-o 
atmosferă prietenească, de stimă și 
înțelegere reciprocă.

în cadrul convorbirilor, cei doi 
premieri s-au informat asupra preo
cupărilor și succeselor obținute în 
domeniul construcției socialismului 
în Republica Socialistă România și 
R.P.D. Coreeană, au analizat stadiul 
și perspectivele dezvoltării relațiilor 
bilaterale, în primul rind pe plan 
economic, și au făcut un schimb de 
păreri în unele probleme interna
ționale de interes comun.

S-a relevat cu satisfacție cursul 
ascendent al relațiilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate dintre Re
publica Socialistă România și R.P.D. 
Coreeană, evidențiindu-se că la baza 
acestora se află hotăririle și Înțele
gerile convenite cu prilejul frecven
telor întilniri de Ia București și Phe
nian dintre tovarășul ,Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republiteii Socialiste România, și to
varășul Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate Co
reene.

Cei doi prim-miniștri au subliniat 
hotârîrea guvernelor lor de a acțio
na. în continuare, cu toată fermitatea 
pentru dezvoltarea relațiilor în toa
te domeniile, în spiritul Tratatului 
de prietenie și colaborare'dintre Re
publica Socialistă România și R.P.D. 
Coreeană, semnat lâ București, la 26 
mai 1975. al declarațiilor comune 
semnate la Phenian la 23 mai 1978 
și la 20 aprilie 1982. pe baza respec
tării principiilor independentei și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, egalității in 
drepturi și avantajului reciproc, în
trajutorării tovărășești și solidarită
ții internaționale.

In timpul convorbirilor, cel doi 
prim-miniștri au examinat aprofun
dat problemele schimburilor comer
ciale și ale cooperării economice în
tre cele două țări. în spiritul pre
vederilor Acordului privind direcțiile 
de bază ale dezvoltării colaborării 
economice și tehnico-științifice din
tre Republica Socialistă România și 
R.P.D. Coreeană, semnat la nivel 
înalt, la Phenian.

Pornind de la posibilitățile pe care 
economiile, in plină dezvoltare, ale 
celor. două țări le oferă, s-a hotărît 
ca. începînd încă din 1984. volumul 
schimburilor de mărfuri să Înregis
treze un ritm superior de creștere. 
De asemenea, s-a hotărît amplifica
rea colaborării și cooperării econo
mice pe bază de lungă durată1 într-o 
serie de domenii cum ar fi : geolo
gia, mineritul, petrolul, prin execu
ția de lucrări de prospecțiuni și ex
ploatări geologice, proiecte tehnolo
gice, asistență tehnică, livrări de uti
laje și echipamente, construcțiile de 
mașini, energetica, industria elec
tronică ș.a.

în spiritul hotărîrilor adoptate, cei 
doi prim-miniștri au stabilit să se 
acționeze cu mai multă perseverență 
și să se intensifice contactele dintre 
ministerele și organizațiile economi
ce; de resort din cele două țări, pen
tru identificarea de noi posibilități 
și convenirea încă în prima parte a 
anului viitor a unor noi acțiuni con
crete in vederea intensificării și 
lărgirii conlucrării economice bilate
rale. Cei doi prim-miniștri au subli
niat necesitatea ca și pe linia Comi
siei consultative interguvernamen- 
tale de colaborare economică și teh- 
nico-științifieă. care a hotărît să se 
intilnească in prima jumătate a anu
lui viitor, să se asigure măsuri ener
gice in vederea urmăririi realizării 
tuturor angajamentelor.

A fost, de asemenea, apreciată po
zitiv dezvoltarea schimburilor și a

Necesitatea renunțării la folosirea forței 

în relațiile dintre state
subliniată la reuniunea la nivel inalt a Commonwealthului

DELHI 30 (Agerpres). — In co
municatul dat publicității în capitala 
Indiei la încheierea reuniunii la ni
vel inalt a Commonwealthului, par- 
ticipanții lansează un apel insistent 
tuturor statelor lumii „să se abțină 
de la recurgerea la forță și la ame
nințarea cu folosirea forței, la inter
venție și amestec in afacerile inter
ne ale altor țări", relevă agenția 
Reuter.

Trecind in revistă o serie de zone 
comflictuale de pe glob, documentul 
— adoptat prin consens — aprecia
ză că situația din America Centrală 
este o consecință a unor probleme cu 
adînci rădăcini sdciale și economice. 
Cu privire Ia Grenada, conducătorii 
statelor membre exprimă dorința ca 
aceasta să se dezvolte liber, „fără 
amestec din afară, fără presiuni din 
exterior", pe baza retragerii trupe
lor militare străine din insulă.

Comunicatul condamnă politica ra
sistă a guvernului de la Pretoria, 
avertizînd că. dacă acesta va conti
nua obstructionarea accesului la in
dependentă al Namibiei, se va im
pune „adoptarea măsurilor cores
punzătoare. in conformitate cu pre
vederile Cartei O.N.U.". Dezaprobind 

colaborării in domeniile științei, ln- 
vățămintului, culturii, artelor, sănă
tății, presei și televiziunii. S-a ex
primat de ambele părți hotărârea de 
a promova mai activ acele forme de 
colaborare care contribuie intr-o 
măsură și mai mare la aprofundarea 
cunoașterii reciproce.

Primul ministru român și premie
rul Consiliului Administrativ co
reean au semnat un protocol in care 
sînt consemnate măsurile și soluțiile 
convenite in timpul vizitei, cu pri
vire la dezvoltarea și amplificarea 
in continuare a schimburilor comer
ciale și a cooperării economice din
tre cele două țări.

De asemenea, cu prilejul vizitei a 
fost semnat protocolul privind schim
burile de mărfuri și plățile intre 
cele două țări în anul 1984, care pre
vede creșteri corespunzătoare. în 
concordantă cu măsurile adoptate.

Abordînd unele probleme majore 
ale lumii contemporane, cei doi 
prim-miniștri au exprimat profunda 
îngrijorare față de deteriorarea gra
vă a situației și creșterea tensiunii 
și a stăinlor de confruntare în lume, 
ca urmare a politicii imperialiste de 
forță și dominație, de reîmpărțire a 
zonelor de influență, de încălcare a 
independenței și de amestec în tre
burile altor state, a înmulțirii con
flictelor și a focarelor de criză, a 
intensificării fără precedent a cursei 
înarmărilor, îndeosebi a celei nu
cleare. a adîncirii crizei economice 
și a decalajelor dintre țările în curs 
de dezvoltare și statele dezvoltate.

Premierul Consiliului Administra
tiv al R.P.D. Coreene a exprimat 
sprijinul deplin și solidaritatea 
R.P.D. Coreene față de propunerile 
și activitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ale Republicii Socialiste 
România îndreptate spre asigurarea 
păcii și securității, pentru elimina
rea pericolului unui război nuclear 
în Europa, pentru oprirea amplasă
rii pe continent de noi rachete cu 
rază medie de acțiune, pentru retra
gerea și distragerea celor existente, 
pentru încetarea cursei înarmărilor si 
trecerea la dezarmare, și în primul 
rind la dezarmarea nucleară, pen
tru transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii, a bunei vecinătăți și 
colaborări, fără arme nucleare.

Primul ministru al guvernului 
român a reafirmat întregul sprijin 
șl deplina solidaritate ale Repu
blicii Socialiste România față de 
?ropunerile și inițiativele tovarășu- 
ui Kim Ir Sen și ale R.P.D. Coreene 

vizînd crearea Republicii Confederate 
Democrate Koryo și reunificarea 
pașnică, democratică și independen
tă a țării, fără nici un amestec din 
afară, exprimînd convingerea că 
realizarea reunificării Coreei ar co
respunde intereselor fundamentate 
ale poporului coreean, cauzei păcit 
și securității în Peninsula Coreeană, 
în zonă și în lume.

Cei doi prim-miniștri au reliefat 
necesitatea de a se depune toate e- 
forturile pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare, și in 
primul rind pentru dezarmarea nu
cleară, și apărarea păcii — impera
tive fundamentale ale epocii noas
tre.

Analizînd consecințele actualei 
crize economice mondiale, cei doi 
prim-miniștri au apreciat că se im
pune ca țările în curs de dezvoltare 
șă-și întărească solidaritatea și co
laborarea, să acționeze mai unite, 
pentru soluționarea problemei sub
dezvoltării și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale.

A fost subliniată, de asemenea, 
necesitatea luării de măsuri efi
ciente pentru reglementarea tuturor 
problemelor dintre state pe cale 
pașnică, pentru democratizarea vie
ții internaționale, pentru o politică 
de pace, destindere și de largă coo
perare în întreaga lume.

A fost evidențiată hotârîrea celor 
două părți de a intensifica conlu
crarea in viate internațională, în so
luționarea problemelor majore ale 
lumii contemp<»rane, pentru întărirea 
păcii, securității și colaborării in
ternaționale.

Cei doi prim-miniștri au exprimat 
satisfacția lor față de rezultatele cu 
care s-a încheiat vizite, ceea ce con
stituie o nouă contribuție la întă
rirea relațiilor de prietenie, colabo
rare și solidaritate dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană.

Primul ministru al guvernului 
român a exprimat calde mulțu
miri pentru primirea prietenească 
de care s-a bucurat in timpul vizi
tei și a adresat premierului Consi
liului Administrativ al R.P.D. Co
reene invitația de a efectua o vizită 
oficială in România. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere, perioada vizi
tei urmînd a fi stabilită ulterior.

ferm proclamarea unilaterală a „Re
publicii Turce a Cidrului de Nord", 
șefii de stat și de guvern prezenti 
la reuniune „iși reafirmă sprijinul 
pentru independente, suveranitatea, 
integritatea teritorială, unitatea si 
statutul de nealiniere al Republicii 
Cipru".

Documentul cere tuturor părților 
implicate in situația periculoasă din 
Orientul Mijlociu, care reorezintă „o 
gravă amenințare la adresa păcii 
mondiale", să dea dovadă de cea mai 
mare reținere, pentru a preveni esca
ladarea conflictelor din zonă.

Participanții apreciază, pe de altă 
parte, că este urgent necesar să se 
acționeze in direcția soluționării di
ficultăților economiei mondiale. în 
acest sens, s-a hotărît crearea unui 
„grup consultativ" la nivel inalt al 
Commonwealthului care să se ocu
pe de aceste probleme.

Agențiile internaționale de presă 
relevă că, în cadrul dezbaterilor, în- 
tr-o serie de probleme deosebit de 
importante statele industrializate 
membre ale Commonwealthului au 
fost mult mai reticente sau chiar au 
exprimat poziții diametral opuse ce
lor susținute de reprezentanții țări
lor în curs de dezvoltare.


