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LEGĂMÎNT SOLEMN LA MAREA SĂRBĂTOARE A UNIRII 

„Să apărăm uniți ce-avem mai sfint 

Poporul, comunismul, pacea pe pămint!“ 

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU - ÎNĂLȚĂTOR OMAGIU ADUS LUPTEI 
Înaintașilor, vibrantă chemare la noi înfăptuiri pentru Înflorirea patriei, 

PENTRU APĂRAREA PĂCII, PENTRU ÎNLĂTURAREA PRIMEJDIEI NUCLEARE

„Să sărbătorim aniversarea mărețului 
eveniment al făuririi statului național ro
mân unitar, unind toate energiile creatoare 
ale poporului nostru pentru înfăptuirea 
neabătută în viață a Programului partidului 
de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a patriei pe culmile 
luminoase ale comunismului. Să facem totul 
pentru a asigura minunatului nostru popor 
o viață tot mai demnă și liberă, o viață tot 
mai fericită, în cadrul celei mai înaintate 
societăți, o viață egală în rîndul națiunilor 
libere ale lumii”

NI COLA E CEAUȘESCU

Emoționantă și înălțătoare. 
Adunarea festivă din Capitală 
— moment solemn care a În

cununat strălucit^ toate _ insufleți- 
toarele. manifestări omagiale con
sacrate marelui act istoric de la 1 
Decembrie 1918 !

De la inalta tribună a Adunării 
festive din Capitală, secretarul ge
neral al partidului. președintele 
Republicii, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a prezentat o amplă 
și strălucită Expunere. Document de 
o impresionantă tinută științifică, 
ideologică si politică. Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceausescu în
fățișează pe larg procesul istoric al 
luptei poporului român, dornic să 
trăiască intr-o singură tară, pen
tru împlinirea idealului său mile
nar : unitatea națională. Acest mo
ment omagial a dat vibrantă ex
presie unui adevăr profund al so
cietății noastre : acela că in con
știința generațiilor ce trăiesc si 
muncesc, azi. în România so-ialistă 
este viu gindul de recunoștință 
pentru marii înaintași, pentru eroii 
care au purtat prin secole, genera
ție după generație, făclia luptei 
pentru împlinirea idealului unită
ții naționale.

Din această luminoasă perspecti
vă. in Expunerea tovarășului 
Nicolae. Ceaușescu a fost adus un 
înălțător omagiu marilor patriot! 
care au înțeles că moldovenii, 
muntenii, dobrogenii, ardelenii, bă
nățenii. obligati de împrejurări is
torice să trăiască secole de-a rin- 
dul in formațiuni statale diferite, 
au dreptul la o tară unică, pentru 
că au aceeași origine, aceeași 
limbă, aceeași istorie, aceeași 
civilizație, același viitor de asi

gurat, aceeași misiune da îm
plinit. Au fost evocate cu venera
ție marile momente ale istoriei pa
triei noastra. in. care a prins aripi 
visul milenar al tuturor românilor 
de a trăi, uniți. în granițele ace
leiași țări, într-un stat unic, liber, 
independent si suveran.

Sărbătorirea actului istoric de la 
1 Decembrie 1918 a pus în lumină, 
incă o dată, adevărul că pentru 
generațiile de azi este limoede fap
tul că unitatea statului nostru na
tional s-a împlinit prin voința una
nimă a poporului ; că unirea n-a 
fost rezultatul nici unui tratat de 
pace, nu a fost expresia voinței 
unei puteri din afară, ci actul is
toric măreț înfăptuit prin vrerea 
poporului român, dornic de liber
tate și independentă. Evocind a- 
cest adevăr al istoriei patriei noas
tre. tovarășul Nicolae Ceausescu a 
subliniat cu tărie că. în 1920. la 
doi ani după înfăptuirea Unirii 
Transilvaniei cu România, confe
rința de pace n-a făcut decît să 
consfințească o realitate concretă, 
obiectivă. Așa cum pe drept cuvint 
a relevat secretarul general al 
partidului, nimeni nu mai putea 
schimba judecata istoriei, voința 
dirză a unui intreg popor hotărit4 
după secole de dezbinare impusă, 
să trăiască unit. în independentă, 
în pace, in deplină înțelegere cu 
toti vecinii săi. ,cu toate țările lu
mii.

O fierbinte cinstire a fost adu
să comuniștilor, care s-ali ridi
cat. cu eroism si însuflețire patrio
tică, la luptă pentru a apăra ne- 
atirnarea și integritatea tării. In 
Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceausescu un loc important a re

Patria socialistă să fie mereu 

mai puternică
Au răsunat, mal tntîi, 
acordurile imnului : 
„E scris pe tricolor

Unire !"
Mii de participanți 

la Marea Adunare 
Festivă cîntau cu toții, 
fiecare inimă fiind 
cuprinsă de fiorul 
profundei dragoste 
față de patria socia
listă, independentă, su
verană.
„E scris pe tricolor 

Unire
Gindul a peste 22 

milioane de conștiințe 
urca odată eu versul 
înaripat, energie nese
cată închinată patriei, 
partidului conducător. 
Vers înaripat, innobi- 
lat de fapta revoluțio
nară a peste 22 mi
lioane de oameni, care 
muncesc cu abnegație, 
cu dăruire, cu eroism 
la înălțarea României 
socialiste pe noi culmi 
de civilizație și pro
gres.
„E scris pe tricolor

Unire !“
Cintecul vine de 

demult, dintotdeauna, 
spre prezentul, spre 
viitorul nostru, cinte
cul a fluturat pe bu
zele înaintașilor noș
tri, oțelindu-le voința, 
ridicindu-i la reali
zarea, intr-un cuget și 
într-o simțire, a Unirii

tntr-o singură Iară. Cu 
acest cintec pe buze și 
în inimi au făcut să 
triumfe, acolo. pe 
Cimpul lui Horea — 
Cîmpul Jertfelor româ
nești pentru ființa 
neamului — la Alba 
Iulia, cu 65 de ani în 
urmă, dreptatea isto
riei. La Alba Iulia. in

Dionisie ȘINCAN

acel început de isto
rie, in sfirșit dreaptă 
cu poporul care de 
milenii nu s-a clintit 
din aceeași vatră stră
moșească, s-a rostit 
răspicat speranța că 
România nouă, care se 
năștea prin voința în
tregului popor, trebuie 
să devină România so
cialistă de miine.
„E scris pe tricolor

Unire !“
Ascultam cu toții, vi- 

brînd de emoție, 
acordurile imnului 
și-mi aminteam spuse
le muncitorului Pavel 
Buzeșan, de la între
prinderea de vagoane 
din Arad, al cărui bu
nic, participant la ma
rile greve arădene din 
toamna lui 1918, îi spu
nea că masele popu

lare se ridicaseră la 
luptă pentru o țară 
unită, o țară in care 
muncitorii cu brațele 
șl. cu mintea să-și fie 
singuri stăpini. 
„E scris pe tricolor

Unire !“
Cintecul solemn, 

cald, părintesc, răsuna 
în sala Marii Adunări 
Festive și fiecare acord 
al lui se constituia in 
strălucită filă a Cro
nicii epopeii construc
ției socialiste, vorbind 
elocvent despre împli
nirea și depășirea 
idealurilor de viitor le
gănate in sufletul mi
lioanelor de muncitori, 
țărani, cărturari, fău
ritori ai actului epocal 
de la 1 Decembrie 1918. 
„E scris pe tricolor

Unire !“
în clipele acelea 

înălțătoare era cu noi 
și Nicolae Valea, mem
bru al delegației Ineu- 
lui la Marea Adunare 
Națională de la Alba 
Iulia, a cărui mărturie 
se adaugă milioanelor 
și milioanelor de 
mărturii ale înfăptui
torilor Unirii : „Acolo, 
pe Cîmpul lui Horea, 
cu 65 de ani în urmă, 
privirile noastre erau
(Continuare 
în pag. a IV-a)

„Avem ferma convingere că stă în pu
terea popoarelor, acționînd într-o deplină 
unitate, în spirit de răspundere pentru exis
tența și viața lor, a planetei noastre, să 
oprească cursul spre prăpastie, spre catas
trofa al evenimentelor, să asigure triumful 
rațiunii, să impună dezarmarea, și în primul 
rînd dezarmarea nucleară, să asigure pacea, 
libertatea și independența fiecărui popor, 
dreptul fundamental al oamenilor la exis
tență, la viață.”

NICOLAE CEAUȘESCU

venit evocării rolului partidului 
comunist, sub a cărui conducere 
s-a desfășurat lupta dirză Împo
triva fascizării țării, a Dictatului 
de la Viena. împotriva' războiului 
antisovietic. pentru sabotarea ma
șinii militare hitleriste. pentru răs
turnarea dictaturii militaro-fascis- 
te. prin Înfăptuirea unei largi uni
tăți a forțelor patriotice naționale. 
S-a subliniat cu tărie faptul că, în 
numele aceluiași ideal al unității 
naționale, partidul comunist, care 
a pregătit si organizat mărețul act 
de demnitate națională din vara 
anului 1944. a înfăptuit coaliția tu
turor forțelor sănătoase ale națiu
nii. dăruind patriei istorica zi de 
23 August 1944. Si tot în numele 
idealului unității a Început si s-a 
desfășurat cu succes lupta pentru o 
viată nouă în România.

Magistrala Expunere a tovă- 
rășului Nicolae Ceaușescu a 
Înfățișat pe larg marile transfor
mări revoluționare pe care le-a 
cunoscut societatea noastră in anii 
construcției socialiste. îndeosebi 
după cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, înfăptuite prin munca 
avîntată a tuturor fiilor patriei, fără 
deosebire de naționalitate, prin 
participarea lor activă la conduce
rea societății. Au fost redate, in 
Imagini de o impresionantă forță 
evocatoare, faptele, evenimentele 
epocalele realizări ce au determinat 
consolidarea si creșterea fără pre
cedent a forței statului nostru na
țional unitar. înfăptuirea unității 
sociale si politice a tuturor oame
nilor muncii din patria noastră, 
fără deosebire de naționalitate, a 
Întregului popor român, pe baza a- 
celorași Interese și aspirații supre

me a voinței ferme de a jnfăPtul 
exemplar hotărîrile Congresului al 
XII-lea. ale Conferinței Naționale, 
de a 'socialismul și iomurtis- 
tnul în România.

Deosebit de bogatele manifestări 
prin care întregul nostru popor, pe 
tot cuprinsul țării, a sărbătorit is
toricul act de la 1 Decembrie 1918, 
au reafirmat cu putere. încă o dată, 
strînsa coeziune a societății noastre, 
unitatea de neclintit a tuturor oa
menilor muncii de la orașe si sate, 
fără deosebire de naționalitate. în 
jurul partidului comunist, al secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. revoluționarul 
care conduce, cu patriotică dă
ruire și clarviziune științifică, des
tinele partidului, ale tării, ale În
tregii noastre națiuni socialiste.A

In același timp, Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu a 
consacrat un Ioc deosebit de 

important problemelor vieții inter
naționale. punîndu-se din nou in e- 
videntă una dih trăsăturile carac
teristice ale activității partidului 
nostru, și anume. îmbinarea ar- i 
monioasă și organică, indisolubilă, 
dintre politica internă si cea exter
nă, faptul că pentru realizarea ma
rilor obiective de ridicare a patriei 
spre noi culmi de progres si civi
lizație, de creștere a bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului po
por este imperios necesară asigura
rea unor condiții internaționale de 
pace, destindere și colaborare.

Aniversarea marii sărbători a 
Unirii a constituit și în acest sens 
un prilej de trecere in revistă a
(Continuare in pag. a IV-a)

Să apărăm pacea lumii!
Impresionantul oma

giu adus istoricului act 
al fundării statului na
țional unitar român, 
în marea sală, ctitorie 
socialistă, din inima 
Capitalei patriei noas
tre, garantind astăzi 
cu temelia de granit a 
victoriei comuniste 
Marele Vis împlinit la 
1 Decembrie 1918. va 
rămine. sigur, in con
știința viitorimii ca o 
mărturie nepieritoare 
a voinței cu care un 
popor întreg, prin con
ducătorul său cuteză
tor vizionar, a făcut 
legământ in fața isto
riei să întreprindă to
tul pentru salvgarda
rea celui mai de preț 
bun al omenirii, pacea.

Vibrantul glas al 
Omului venind să sin
tetizeze. la cîrma pa
triei sale, judecata 
dreaptă si înalta asu
mare a răspunderii nu 
numai pentru ai săi, 
ci pentru destinul în
suși al planetei, ca ni
ciodată azi atît de a- 
menințată în existența 
ei, vibrantul glas ato
mului recunoscut pre
tutindeni pentru pati
ma cu care n-a prege
tat să caute și să afle 
soluțiile dialogului în 
împrejurări ce păreau, 
cind intr-un capăt, 
cînd intr-altul al aces
tei planete atît de a- 
menintate azi. fără 
altă ieșire decît prin 
pustiul războiului, iar 
el a știut sd facă din

ramura de măslin cea 
mai nobilă sabie, vi
brantul alas al Omului 
care, cinstind cu atita 
ardoare istoria patriei 
sale, n-a întîrziat nici
odată să spună tuturor 
că si patriile lor se 
cuvin cinstite si că si 
istoriile patriilor lor 
se cuvin cinstite si in 
primul rînd prin apă
rarea viitorului acelor 
istorii, vibrantul glas 
al acestui Mare Om a

Dinu SARARU

fost, poate, ca nicioda
tă. în după-amiaza zi
lei de 1 decembrie 
1983. mai cald, mai 
tulburător, mai emo
ționant. mat încărcat 
de electricitatea spe
ranței.

Sint si eu. ea si 
dumneavoastră, citito
rii acestor rinduri. stă- 
pinit de marea iubire 
de tară si nu uit. nici
odată. că acest cuvint, 
tară, vine din adincu- 
rile istoriei odată cu 
focurile de veghe ale 
țăranilor apărători de 
glie și păstrători de 
credință in ființa nea
mului ce i-a zămislit 
și nu vot să nu spun 
că am trăit ziua de 1 
decembrie Ca ne una 
din sărbătorile mari 
ale sufletului româ
nesc. sărbătoare cutre
murător străbătută de

îdeea că. In sfirșit, 
existăm în concertul 
națiunilor lumii cu ro
tundul pașnicei noas
tre azime geografice si 
de spirit.

Sint și eu, ca si 
dumneavoastră. un 
împătimit de istoria 
pătimirii noastre, cum 
zicea poetul Unirii de 
la 1918. dar se cuvine 
să spun că dincolo de 
fila istoriei noastre cu 
timpurile de mătase 
scăldate de atltea su
ferințe, ascultind vi
brantul glas al Bărba
tului care și-a asumat 
destinul nostru cu o 
patimă unică si cu o 
conștiință a jertfei la 
fel de unică, mi-am 
dat seama că sărbăto
rind, la 1 decembrie 
1983, șaizeci si cinci de 
ani de la Marea Unire 
sîntem, putem intr-a
devăr să fim, minări 
că omagiem istoria din 
perspectiva unei patrii 
intrate cu o supremă 
demnitate în concertul 
națiunilor lumii si cu 
conștiința că locul ei 
nu este numai unnl 
in sfirșit recunoscut ne 
o hartă, ci locul din 
care se înaltă un 
cuvint care se face 
auzit emoționant ne 
toate meridianele.

Sîntem. e adevărat, 
0 tară mică, dar sin- 
tern o tară a conștiin
ței de sine, capabilă sd
(Continuare 
In pag. a IV-a)

Oamenii muncii. întregul nostru popor au luat cu
noștință cu deosebit interes de Programul privind 
creșterea mai accentuată a productivității muncii și 
perfectionarea organizării și normării muncii in pe
rioada 198.3—1985 și pină în 1990 și de Programul pri
vind 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 in 1990 — documente de mare însemnă
tate pentru ridicarea patriei noastre la un nou sta
diu de dezvoltare, pentru progresul susținut al eco
nomiei naționale si creșterea, pe această bază, a ni
velului de trai material și spiritual al întregului po
por.

Elaborate pe baza orientărilor șl indicațiilor tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, aceste programe de 
largă perspectivă ilustrează consecventa cu care parti
dul nostru, secretarul său general acționează pentru 
infăptuirea neabătută a hotăririlor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R.. privind 
realizarea unei calități noi. superioare in toate do
meniile de activitate, dezvoltarea unei economii mo
derne. de inaltă productivitate și eficientă.

In pagina a lll-a : opinii ale oamenilor muncii din 
unități economice și ale specialiștilor, în legătură cu 
aceste programe, cu măsurile și acțiunile ce se între
prind pentru înfăptuirea lor.
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Pretutindeni, acasă 

și la locurile de muncă 

Energia electrică 
și combustibilul 

riguros 
gospodărite, 

sever 
economisite!
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Noi locuințe 
pentru oamenii muncii

Spațiul locativ al orașelor și 
comunelor județului Mureș a 
sporit, in perioada de la înce
putul anului și pînă acum, cu 
2 748 apartamente. Lucrătorii 
Trustului de construcții-montaj 
Mureș au predat suplimentar 
mai bine de 100 apartamente. 
Acestora li se adaugă un bloc 
cu 30 apartamente înălțat în 
cartierul ,.Tudor Vladimirescu" 
din Tg. Mureș, al cărui termen 
de predare era în anul viitor. 
Cele mai multe blocuri au fost 
construite în localitățile Sighi
șoara, Reghin, Luduș, Sovata și 
Tg. Mureș. în prezent, toate 
cele 440 apartamente din planul 
pe acest an se află în stadiu de 
finisaj. (Gh. Giurgiu, corespon
dentul „Scinteii").

Recoltele anului viitor 
se pregătesc acum, prin 
muncă harnică și spirit 

gospodăresc
• Arăturile adînci — încheiate pe toate suprafețele
• Ampla acțiune de fertilizare trebuie să înceapă 
fără întîrziere • Pentru folosirea intensivă și inte
grală a pămîntului, lucrările de îmbunătățiri funciare 
să se desfășoare fără întrerupere • Maximă răs
pundere pentru repararea tractoarelor și mașinilor

agricole
Se încheie incă un an agricol. Pen

tru agricultorii harniq și prioepuți, 
in pofida condițiilor climatice nefa
vorabile, 1983 a fost un an rodnic, 
după cum pentru alții, mal puțin 
stăruitori tn a lucra bine pămîntul, 
rezultatele nu au avut darul să mul
țumească. La recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. s-a arătat că, și in condi
țiile unei secete prelungite, multe 
unități agricole au realizat producții 
foarte bune de porumb, unele de 
peste 20 000 kg la hectar. Experiența 
a arătat și in acest an că asemenea 
producții mari s-au obținut prin apli
carea fermă a științei agricole, rea
lizarea în cele mai bune condiții șl 
Ia timp a lucrărilor agricole, îngri
jirea corespunzătoare a culturilor și 
stringerea fără pierderi a recoltei. 
Aceasta se referă la toate culturile 
agricole : cereale păioase, plante teh
nice, legume, în pomicultură și viti
cultură.

Producțiile obținute de unitățile 
agricole fruntașe dovedesc că există 
reale posibilități ca, in anul care 
vine, nivelul recoltelor să fie mai 
mare. Dealtfel, la plenară s-a trasat 
sarcina ca în 1984 să se lucreze în 
așa fel Incit să se asigure o creștere 
importantă a producției agricole ve
getale. Referindu-se la această pro
blemă, secretarul general al parti

dului arăta: „Dispunem de tot ce 
este necesar pentru a realiza o agri
cultură de mare productivitate și de 
a obține producții mult mai mari 
decît cele pe care le-am realizat pină 
acum. Și aceasta la toate culturile, 
fără excepție !“.

Pentru îndeplinirea acestei sarcini 
trebuie să se acționeze ferm, cu cea 
mai mane răspundere, încă de pe 
âcum, în acest început de iarnă tim
purie. Important este ca, tocmai în 
aceste zile, comitetele județene de 
partid, consiliile populare, organele 
agricole de specialitate, organizațiile 
de partid de la sate, conducerile uni
tăților agricole să ia măsuri hotărite 
pentru desfășurarea exemplară a 
tuturor lucrărilor agricole de sezon, 
a tuturor acțiunilor actuale din a- 
gricultură, pentru a pune temelii so
lide și sigure producției anului viitor.

In mod deosebit se impune ca ară
turile adinei să fie încheiate grabnic 
pe toate suprafețele. Subliniem aceas
tă cerință deoarece, potrivit datelor 
furnizate de Ministerul Agriculturii, 
in seara zilei de 1 decembrie mai 
erau de efectuat arături adînci pe 
aproximativ 200 000 hectare, repre- 
zentînd â la sută din suprafața pre
văzută. Pină la data respectivă, uni-
(Continuare in pag. a Il-a)

CAREI = Un oraș intrat in istorie,

un oraș care-și făurește o istorie nouă
La Cărei, timpul te inun

dă din toate părțile. Din 
trecut, din prezent, din 
viitor. Poate că nicăieri 
n-am simțit atît de acut is
toria, în vreme ce ni se 
vorbea despre prezent și 
perspectivă, ca aici. Să fi 
contribuit la aceasta, cine 
știe, chiar momentul ales 
pentru vizita noastră — a- 
ceste zile în care omagiem 
65 de ani de la făurirea 
statului național unitar ro
mân, la puțină vreme după 
ce orașul, cu mic și ma
re, sărbătorise 39 de ani 
de cînd ultima brazdă de 
pămînt românesc a fost 
eliberată de sub dominația 
fascistă, iar deasupra Ca- 
reiului s-a reînălțat, parcă 
înflorind din inimile oame
nilor. tricolorul românesc... 
Tricolorul. Simbol a! dorin
ței de libertate, simbol al 
unirii și. al unității noastre 
de veacuri. După ce. mai 
bine de patru ani. fusese 
păstrat cu sfințenie, ca un 
talisman, între lucrurile 
cele mai de preț din cufărul 
fiecărei familii de români, 
la 25 octombrie 1944 a fost 
Înălțat pentru veșnicie.

— Cum a fost atunci, in 
nouă sute opt’șpe — își a- 
mintește bătrînul loan

Gherman, in vîrstă de 92 
de ani, tatăl profesorului 
Ioan Gherman, directorul 
Școlii generale nr. 1 din 
Cărei, feciorul lui loan 
Gherman și urmașul unui

economic administrativ și 
secretarul Consiliului na
țional român din Oradea, 
în această calitate am or
ganizat plecarea delegației 
de aproape o sută de per

șir de loan! Gherman, din 
ținutul Careiului... Am în 
minte, de parcă ar fi fost 
ieri, ziua aceea în care noi, 
românii, am făcut Unirea. 
Era ca acum, se strînseseră 
toate bucatele de pe cîmp 
și ne pregăteam de iarnă. 
Eu eram student în drept

soane din partea Biroului 
la Alba Iulia. Am mers cu 
trenul o jumătate de zi și 
trenul era plin și din gări 
mereu urcau alții și alții, 
mii șl mii de români — din 
tot cuprinsul Transilvaniei. 
Aveam cu noi steagurile 
tricolore și in suflete voin

ța de a ne uni cu Tara. 
Cînd am ajuns la Alba 
Iulia, era acolo o mare de 
cameni. Tricolorul flutura 
din toate părțile! Ne sim
țeam fraiți cu toții, așa ne 
și adresam unul altuia și 
parcă ne cunoșteam de cind 
lumea. Cind a ieșit repre
zentantul nostru. Aurel La- 
zăr, din sală și s-a urcat 
la tribună și ne-a spus : 
„Fraților, ne-am unit cu 
Tara!“, din mii de piepturi 
a izbucnit într-un singur 
glas : „Trăiască România!". 
Am cîntat cu lacrimi pe 
obraji „Tricolorul" și „Deș- 
teaptă-te române" și ne-am 
îmbrățișat și ne-am sărutat, 
iar eu m-am uitat bine 
în preajmă și am sărutat 
atunci pe cea mai frumoasă 
fată în costum românesc pe 
care am zărit-o!

...Ochii bătrînulul s-au 
Însuflețit de lumina aduce
rilor aminte. Putea să lip
sească și o glumă din fru
moasa evocare ?

Ioan Gherman, ca și to
varășii lui, veniți din

Anica FI.ORESCU 
Octav GRUMEZA

(Continuare în pag. a IV-a)
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Pretutindeni, acasă și la locurile de muncă

ÎN CENTRALELE TERMICE

Activitate stăruitoare, măsuri operative pentru
sporirea producției

In această perioadă, asigurarea energiei electrice necesare alimentării 
normale a tuturor consumatorilor reprezintă o problemă esențială a eco
nomiei. Așa cum s-a subliniat la recenta ședință comună a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și guvernului, in toate 
termocentralele care funcționează pe bază de cărbune trebuie să se des
fășoare o activitate stăruitoare, să se adopte măsuri operative pentru

LA ÎNTREPRINDEREA „ELECTROCENTRALE“

ORADEA :

de energie electrică
supravegherea cu mare răspundere șl întreținerea In perfectă stare teh
nică a tuturor instalațiilor și agregatelor, pentru efectuarea în termene 
cit mai scurte și de bună calitate a lucrărilor de revizii și reparații, astfel 
incit producția de energie electrică să crească substanțial. In ancheta de 
față am urmărit modul in care se acționează in acest sens la termocentra
lele Oradea-Bihor și Doicești-Dimbovița.

LA CENTRALA TERMOELECTRICA

DOICEȘTI :

Planul economic 
pe acest an realizat 

integral, la toți indicatorii!
LA FILIPEȘTII DE PĂDURE

In 11 luni - 60 000 tone cărbune energetic 
peste plan cu costuri scăzute

în 11 luni minerii de ta Filipeștii de Pădure au reușit să depă
șească planul la zi cu 60 000 tone cărbune net de cea mai bună cali
tate. „Acest important succes care ne menține în continuare în fruin- 

'tea întrecerii pe ramură — ne-a spus directorul minei, inginerul Va- 
sile Tudor — a fost posibil datorită efortului întregului colectiv pen
tru introducerea pe scară largă a mecanizării muncii în subteran, da 
creștere simțitoare a productivității muncii. Chiar in aceste zile — cu 
o săptămină înainte de vreme — a intrat în funcțiune un nou oomplex 
de mecanizare ta abatajul frontal 6 517 din sectorul Roșioara care ne-a 
asigurat un plus ta producția de cărbune în luna noiembrie de peste 
2 000 da tone. Sporul de productivitate a muncii față de cel planificat, 
obținut de către fiecare miner, este de 7 305 lei. De reținut și faptul că 
am obținut această cantitate suplimentară de cărbune — cea mai mare 
din existenta minei noastre — cu costuri scăzute la productia-marfă. 
La cheltuielile totale pe mia de lei producție avem o eoonomie de 88 
de lei, iar ta cheltuielile materiale de 7 lei. tn acest răstimp s-au eco
nomisit peste 150 000 kWh energie electrică, 336 metri cubi de lemn de 
mină. Pe panoul întrecerii cu cele mai frumoase rezultate s-au înscris 
brigăzile conduse de Nistor Cheșnoiu, Ion Pop, Dumitru Stan și Ion 
Orboi". (Constantin Căpraru).

Au îndeplinit planul anual

Hotăritoare sint calitatea cărbunelui 
și promptitudinea executării reparațiilor

0 experiența care demonstrează
. că se poate produce mai mult

Colectivul Întreprinderii „Eteetro- Din discuțiile purtate am neținut
centrale" din Oradea deține primul 
loc în Întrecerea socialistă intre 
unitățile cane produc energie electri
că pe bază de cărbune. Bilanțul la 
zi. bunăoară, evidențiază realizarea 
unei producții suplimentare de a- 
proape 215 000 megawați-oră, spor cu 
cate energeticienii orădeni si-au în
deplinit de pe acum sarcinile anuale. 
De asemenea, energeticienii orădeni 
se dovedesc a fi nu numai harnici, oi 
și buni gospodari : consumul propriu 
tehnologic' a f06t redus cu 605 000 ki- 
lowați-oră si s-au economisit 1 150 
tone combustibil conventional Este, 
neîndoielnic.' rodul unei munei te
nace. disciplinate, bine organizate.

— Cu toată că am acumulat a bo
gată experiență in exploatarea agre
gatelor la parametrii euperieri. n-as 
vrea să se înțeleagă cumva că nu 
este loc de mai bine — remarca in
ginerul Sorin Ungur, directorul în- 
treprinderii. Acum, de pildă, efortu
rile și priopperea specialiștilor, ale 
Intreffglui colectiv dealtminteri sini 
concentrate asupra creșterii disponi
bilității grupurilor energetice in pe
rioada de 'iarnă. Decisivă este, desi
gur, buna funcționare a instalațiilor 
și utilajelor, care va proba calitatea 
reparațiilor efectuate.

t- Trebudesă devină mult mai sub
stantial eforturi propriu al colectivu
lui nostru în sporirea producției de 
energie electrică — aprecia ingine
rul Ghearghe' Wagner, șeful biroului 
producție. De <te spun aceasta ? De 
exemplu, la această dată la cazanul 
nr. 5 trebuia să fi fost pusă în func
țiune o moară-wentilator, căreia i-am 
mărit capacitatea. Lucrarea urmează 
să fie finalizată insă abia ta sfirșitul 
acestei săptămîrd. eliminînd astfel 
o strangulare de putere datorită că
reia furnizăm zilnic eu 240 megawați- 
oră mai putină energie electrică pe 
bază de cărbune.

CUM ACȚIONEAZĂ CONSILIILE POPULARE
SI CETĂȚENII PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI
U__________________ ’------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------

Panoul energetic — oglindă a ' 
responsabilității gospodărești și civice
• Situația la zi în diferite ju

dețe ale țării.
• Acțiuni concrete soldate cu 

economisirea a sute de mii 
de kWh față de noile cote 
de consum energetic.

• Experiențe valoroase ce tre
buie generalizate: în fiecare 
circumscripție electorală din 
orașe și sate - o comisie 
energetică; la fiecare scară

de bloc, sau pe grupuri de 
locuințe, în căminele de ne- 
familiști și studențești - un 
responsabil pentru consumul 
de energie; centralizarea și 
automatizarea iluminatului pu
blic.
Totuși există încă risipă de 
energie care trebuie neîntîr- 
ziat curmată.

în aceste zile, ctnd întregul popor 
este angajat lnir-o adevărată luptă 
pentru reducerea drastică, ta jumă
tate. a consumului de energia, spre 
a se asigura desfășurarea normală a 
producției. în condițiile încadrării ri
guroase în normele stabilite de con
sum energetic, am adresat telefonic 
următoarea întrebare unor cores
pondenți ai „Scînteii" s

Ce Indică astăzi panoul 
de distribuire a energiei 
electrice în Județul dum

neavoastră ?
Deși diferit formulate, răspunsu

rile au fest de aceeași esență : acolo 
unde consiliile populare, celelalte 
organe de răspundere. împreună cu 
unitățile furnizoare de energie elec
trică au acționat cu hotărire și in
transigentă. încadrarea in noile nor
me ale consumului casnic și nelegat 
de procesele tehnologice s-a produs 
imediat, dar este Imperios necesar 
ca în toate județele să continue ac
țiunile concrete pentru reducerea 
consumului easnie și a cehii nelegat 
de procesele tehnologice cu cel pu
țin 50 la sută. Există încă posibili
tăți nefolosite tn acest domeniu.

La capătul firului deci. Botoșani : 
un prim bilanț — o economie de 
80 000 kWh în sectorul casnic fată 
de noile cote de consum reduse cu 

eă. în egală măsură, energeticienii 
orădeni se bizuie și, ne sprijinul în
treprinderii ..Energoreparatii" din 
Capitală. „Iama trecută — ne spunea 
inginerul Gheorghe Wagner — la tur
bina nr. 2 s-a defectat rotorul de înaltă 
presiune. Pentru a diminua totuși ne- 
realizările cauzate de această defec
țiune. am recurs la un rotor diferit, 
disponibil la C.E.T. Iași. Dar chiar 
cu aoeastă soluție provizorie se con
semnează o pierdere de putere de 7 
megawați". De fapt, o atare situație 
persistă din primul trimestru al a- 
«estui an. Cită energie electrică nu 
s-a pierdut din această cauză ? Să-i 
lăsăm să calculeze pe factorii de con
ducere din întreprinderea bucureștea- 
nă care, în mod normal, trebuiau să 
fi expediat de multă vreme la Ora
dea rotorul reparat

Probleme deosebite ridică uneori 
Si calitatea cărbunelui. Este limpede 
că folosirea unui cărbune cu un con
ținut mai mare de steril determină 
uzuri premature sl defecțiuni repe
tate ta instalațiile de preparare si 
transport Zilele trecute, de exemplu, 
din această cauză a ..căzut" instalația 
de concasare. afeetînd alimentarea 
centralei ,si. implicit, realizarea gra
ficului de putere stabilit. întreprin
derea ..Electrocentrale" Oradea deți
ne o bună experiență în valorificarea 
uripr cărbuni inferiori, fără adaos de 
păcura. Să reținem insă că dacă pu
terea calorică a cărbunelui livrat ar 
erește de le 1 800 kcal/kg. eît este in 
prezent ta 1 900 kcal/kg cit prevede 
proiectul întreprinderii, puterea pusă 
ta dispoziția sistemului energetic na
tional ar spori cu 30 megawați. îm
bucurător este faptul că în ultima 
perioadă a sporit calitatea cărbunelui 
livrat.

Ioan LAZ A
corespondentul „Scînteii"

50 la sută. Despre Importanța aces
tui fapt vorbește următorul amă
nunt : aproape un sfert din consu
mul de energie al județului revine 
sectorutw casnic.

—, Panoul de distribuire a ener
giei electrice din județul Argeș : 
o economie de 117 *00  kWh, In lo
cuințele populației si in sectorul 
public, ni se relatează din Pitești.

— Iar în județul Olt, consumul 
dp energie In domeniul casnic și in 
cel nelegal de procesele tehnologice 
a însumat o economie de 113 008 
kWh față de normele nai de consum, 
cu 50 la sută mai mici, adaugă co
respondentul nostru din Slatina.

Printre măsurile care au dus la 
economisirea pretioșilor ..kWh" In 
județele aflate ..pe fir" se remarcă 
cele generale : reducerea la mini
mum a numărului si puterii corpu
rilor de iluminat din locuințe : re
nunțarea temporară ta unele apara
te eleetrocasniee ; interzicerea ilu
minării balcoanelor, curților, maga
ziilor, depozitelor ; limitarea ta 
strictul necesar a iluminatului pu
blic ; adaptarea programului de
lucru al instituțiilor publice, unită
ților comerciale și de servicii etc.

Desprindem din relatările cores
pondenților și alte măsuri luate de 
oonsiliile populare ce pot fi genera
litate :

— înființarea temporară, in fieca
re circumscripție electorală din mu
nicipiu. orașe, comune a unei co

Centrala termoelectrică din Doi- 
eești a înregistrat pină acum o res
tantă însemnată la producția de ener
gie electrică. într-una din zilele 
trecute, de exemplu, s-a realizat o 
putere de circa 400 MW, deai cu mult 
sub puterea instalată, care este 520 
MW. Care sint cauzele funcționării 
grupurilor energetice sub capacitatea 
prevăzută ? Din discuția avută cu in- 
ginerul-șef al uzinei. Ion Ene, a 
rezultat eă această situație se 
datorează, în eea mai mare par
te. calității necorespunzătoare a căr
bunelui furnizat de unitățile mi
niere din Șotînga, Cîmpulung, Valea 
Jiului și, într-o măsură mai mică, de 
mina Filipeștii de Pădure.

— Din această cauză ne confrun
tăm cu greutăți pe care, practic, nu 
le putem depăși — ne explică ingi- 
nerul-șef. Iată, concret, care este si
tuația. Ia primul rind. datorită pu
terii calorice scăzute, situată cu 
200—300 kcal/kg de cărbune sub pre
vederile proiectului, producția zilnică 
de energie electrică este mai mică eu 
cîteva zeci de megawați-oră. In al 
doilea rind. granulatia necoresounză- 
toa-re. ce depășește frecvent dimen
siunile prevăzute, la care se adaugă o 
serie de corpuri străine — piese de 
metal, bolțari de mină — provoacă 
numeroase defecțiuni la instalații, 
care presupun oprirea acestora pen
tru reparații.

Mâl notăm că. in prezent, datorită 
nerespectării normelor de calitate a 
cărbunelui de către furnizori, se uti
lizează toate morile de măcinare, in
clusiv cele de rezervă, care ar trebui 
să se afle în reparație. Totodată, căr
bunele supragranulat blochează ade
seori grătarele, benzile și concasoa- 
rele. Ce consecințe au toate acestea ? 
înainte de toate, nivelul producției de 
energie electrică scade, iar formațiile 
de lucru nu fac totdeauna fată soli

misii energetice care să prelucreze 
cu fiecare familie noile norme de 
consum si căile de economisire a 
energiei. Aceleași comisii controlea
ză zilnic modul de încadrare în co
tele de consum. (Botoșani).

— Numirea de către asociațiile de 
locatari sau comitetele de oetăteni a 
unor responsabili de scări 1a blocuri, 
sau ne grupe de case, cămine de 
nefamilisti. internate, care să urmă
rească zilnic modul de economisire 
a energiei electrice (Pitești).

— Centralizarea Instalației de Ilu
minat public si înzestrarea ei cu 
ceasuri astfel reglate, incit să cu
pleze sau să deconecteze alimenta
rea cu energie ta orele fixate zilnic. 
(Olt).

în continuare, corespondenții 
ne-au vorbit despre hotărîrea facto
rilor de răspundere din Județele 
respective de a găsi noi mijloace 
pentru a stăvili risipirea fiecărui 
watt de energie electrică, pentru a 
asigura bunul mers al unităților e- 
conomice, în interesul întregii țări, 
al fiecărui cetățean.

Că în modul de folosire a energiei 
electrice în sectorul casnic și în cel 
nelegat de procesele tehnologice 
există încă fisuri ce păgubesc eco
nomia o dovedește situația din mai 
multe județe.

în județul Giurgiu la 37 si 28 no
iembrie consumul casnic de energie 
electrică a depășit normele stabilite 
cu 148 000 kWh I Cauzele 7 Indisci

citărilor pentru Înlăturarea defecțiu
nilor apărute la diferite instalații.

— Pentru reducerea duratei repa
rațiilor, lucrăm acum după un pro
gram continuu — ne-a spus ingi
nerul Călin Jula. șef de secție. In ve
derea creșterii puterii electrice, am 
încheiat reparația capitală la blocul 
nr. 7. de 200 MW, și urmărim execu
tarea la timp a repaletării morilor- 
ventilator. Precizez că. în acest scop, 
vom înființa un atelier special de re
parații. care ne va permite să repa- 
letăm un rotor de moară la circa 
două zile.

în termocentrală au fost luate in a- 
ceste zile și alte măsuri :
• organizarea în trei schimburi a 

activității d« reparare a morilor, in 
vederea creșterii capacității de mă
cinare. ceea ce a asigurat mărirea 
puterii medii cu 10 MW pe fiecare 
grup energetic șl reducerea consumu
lui de hidrocarburi cu 15 la sută ;
• curățirea periodică a turbinelor, 

pe baza unei programări judicioase. 
Efectul: sporirea cu 5 MW a puterii 
medii și reducerea consumului de 
combustibil cu 7 la sută;
• organizarea în trei schimburi a 

unor echipe de intervenție si repara
ții la utilajele de transport și prepa
rare a cărbunelui. în vederea alimen
tării ritmice a cazanelor.

Recent, cu sprijinul comitetului ju
dețean de partid, la Doicești a avut 
loc o analiză ta care au participat și 
reprezentanți ai unităților furnizoare 
de cărbune și din transporturi. Este 
absolut necesar ca măsurile stabilite 
cu acest prilej să fie aplicate cit mai 
operativ și cu bune rezultate. în ve
derea sporirii producției de energie 
electrică in această termocentrală. 
Primele efecte : se observă o tendință 
de îmbunătățire a calității cărbu
nelui.

Gheorghe MANEA 
corespondentul „Scînteii “

Industria orașului Huși
Printr-o exemplară dăruire șl 

organizare a activității, colecti
vele de oameni ai muncii de pe 
tînăra platformă industrială a 
orașului Huși au obținut un re
marcabil succes : îndeplinirea 
înainte de termen a planului a- 
nual la productia-marfă indus
trială. înscriindu-și astfel nu
mele ta panoul de onoare al 
întrecerii socialiste. între uni
tățile economice frunase se nu
mără întreprindere „Moldo- 
tex". întreprinderea Hușeana", 
Filatura de bumba și alte
le. care vor livra suplimentar, 
pină la finele anului, o pro- 
ducție-marfă in valoare de pes
te 100 milioane lei. spor reali
zat in cea mai mare parte pe 
seama creșterii productivității 
muncii. (Petru Necula, cores
pondentul „Scînteii").

ÎN BAZINUL CARBONIFER MEHEDINȚI

Primul excavator cu rotor, de fabricație 
românească — în faza de montaj

plină crasă, acte de furt de energie 
constatate de echipele de control 
constituite ta hotărîrea organelor 
județene. S-a calculat că anul acesta 
sustragerile de energie electrică se 
ridică in județ ta 413 000 kWh. De 
bună seamă, justiția își va spune 
cuvintul asupra acestor infracțiuni. 
După cum vor suporta rigorile cu
venite. risipitorii de energie ale căror 
contoare înregistrează mii de kilo- 
wati-oră peste normele stabilite.

Județul Vaslui a redus oină ta 29 
noiembrie consumul de energie cas
nic și cel nelegat de procesele teh
nologice cu 300 000 kWh, dar... De 
ta capătul firului, corespondentul 
nostru ne relatează : ...Economii
le sint mari, dar echipele de con
trol au depistat numeroase locuri 
de risipă : becuri în curți, în locu
rile de parcare, ba chiar în curțile 
unor școli. Căi de reducere mai 
substanțială a consumului, chiar 
cu peste 50 la sută, există. Iată 
una din ele : agregatele frigori
fice din rețeaua comercială a 
municipiului Vaslui consumă inutil 
peste 30 000 kWh zilnic, ceea ce e- 
chivalează cu necesarul de energie 
timp de 10 zile a întreprinderii de 
confecții din localitate.

Din dialogurile telefonice purtate 
In cele cinci județe reiese că măsu
rile stabilite de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. privind 
necesitatea încadrării în noile norme 
de consum energetic își găsesc apli
care acelo unde se acționează cu fer
mitatea și intransigența cerute de a- 
cest moment de răspundere. Nimic nu 
poate justifica indisciplina sau ne
păsarea fată de imperativul folosi
rii cit mai economicoase a energiei. 
In cele din urmă. îndeplinirea celor 
două obiective : desfășurarea nor
mală a producției, cu încadrarea se
veră in normele de consum și re
ducerea cu cel puțin 50 la sută a 
consumului energetic în sectoarele 
ce nu sint legate de procese tehno
logice. ca si in locuințe, instituții ș! 
locuri publice depinde în egală mă
sură de responsabilitatea atît a or
ganelor de conducere, cit si a fiecă
rui cetățean. Iar panoul energetic al 
fiecărei unități, al fiecărei localități 
este astăzi o oglindă a simțului de 
responsabilitate gospodărească si ci
vică. Asupra căruia vom mai reveni.

Laurențiu DUȚA
șl corespondenții .Sclnteii*̂

în bazinul minier Mehedinți, pe un vast perimetru — ta Husni- 
cioara, Zegujani, Fintina Domnească, Prunișor și Livezile — se des
fășoară lucrările pentru deschiderea unor noi fronturi de extracție a 
cărbunelui. Din cele cinci abataje, date pină acum in exploatare, se 
extrag în cursul acestui an peste un milion tone de cărbune. La sfir
șitul actualului cincinal, prin finalizarea amplului program de inves
tiții, producția de cărbune din bazinul Mehedințiului va ajunge la 6 
milioane tone anual. De citeva luni au început, 1a Husnicioara, lucră
rile de descopertare, în vederea deschiderii unei cariere de extracție la 
suprafață. Din această carieră, unde vor fi dislocate 160 milioane mc 
steril, se vor extrage în anii următori peste 21 milioane tn<ne de căr
bune. O activitate intensă desfășoară Ia acest punct de lucru și for
mațiile de montori. Primul excavator cu rotor, de fabricație româ
nească, utilaj care are o greutate de 1 870 tone și urmează să intre în 
curind în funcțiune, se află în stadiu avansat de montaj. La realizarea 
acestui modern utilai, cu o productivitate de 1 400 mc .ne oră. au coo
perat o serie de întreprinderi din industria noastră. (Vlrgiliu Tătaru, 
corespondentul „Scînteii").

Foto : Sandu Cristian

15 unități economice 
din județul Ialomița

Colectivele muncitorești din 
15 unităti industriale ialomițene 
raportează îndeplinirea sarcini
lor de plan pe întreg anul 1983. 
Cele 15 unități vor ob,ine pină 
la 31 decembrie o producție su
plimentară in valoare de aproa
pe 500 milioane lei. Totodată, 
30 de unităti industriale și-au 
realizat planul pe 11 luni. Pen
tru aportul la aceste deosebite 
realizări merită evidențiate co
lectivele de muncitori și specia
liști de 1a Trustul de construc- 
ții-montaj Ialomița. Fabrica de 
produse ceramice Urziceni. Fa
brica de nutrețuri combinate din 
Urziceni. La aceste realizări se 
adaugă importante economii de 
materii prime, materiale și e- 
nergie electrică. (Mihai Vișoiu, 
corespondentul „Scînteii").

Recoltele 
anului viitor 
se pregătesc 

acum
(Urmare din pag. I)

tătile agricole din 19 județe, precum 
și cele din sectorul agricol Ilfov au 
încheiat această lucrare Cele mai 
mari suprafețe mai sint de arat In 
județele Dolj. Teleorman. Giurgiu, 
Ialomița, Călărași, Constanța, Timiș, 
Arad. Bihor, Iași, Botoșani, Mu
reș șl Brașov. Întrucît arăturile 
adinei sint hotăritoare pentru nivelul 
recoltei la culturile care se lnsămin- 
țează in primăvara viitoare, este ne
cesar ca organele șl organizațiile do 
partid, organele agricole și consiliile 
populare din județele respective să 
întreprindă măsuri mal hotărîte in 
vederea Încheierii grabnice a acestei 
lucrări pe toate suprafețele prevăzutei 

în 1984, culturile Intensive de po
rumb vor fi extinse pe 500 000 hec
tare. De asemenea, potrivit planului, 
va trebui să se obțină o creștere ge
nerală a randamentelor la hectar la 
toata culturile. Toate acestea impun 
să fie fertilizate suprafețe eît mai 
mari cu îngrășăminte naturale. Utili
zarea acestei surse de creștere a 
randamentelor 1a hectar trebuie să 
se facă organizat, ceea ce presupune 
ea întreaga cantitate de gunoi de 
grajd rezultată în sectoarele zooteh
nice ale unităților agricole să fie de
pozitată în platforme in vederea
fermentării. Inceipînd de acum și
pină la primăvară, cînd vor începe 
lucrările agricole, vor trebui trans
portate ta cimp. în grădinile de le
gume, in livezi și vii toate canti
tățile de îngrășăminte naturale afla
te atît iii unitățile agricole, cit șl in 
gospodăriile populației.

în ansamblu] măsurilor care vi
zează sporirea substanțială a pro
ducției agricole, un loc important îl 
ocupă folosirea intensivă și integrală 
a întregului fond funciar. în această 
perioadă, forțele umane din agricul
tură și de Ia sate trebuie puternic 
mobilizate In vederea efectuării lu
crărilor prevăzute in programul na
țional de îmbunătățiri funciare. Prin 
utilizarea Intensă a mașinilor de pe 
șantierele de îmbunătățiri funciare 
și mobilizarea puternică a locuitori
lor de ta sate,, este necesar să se 
lucreze Intens ta desecări, defri, 
ta combaterea eroziunii solului, nc 
amenajări pentru irigații și repar, 
rea sistemelor existente. Asemene, 
lucrări trebuie executate pe toate 
suprafețele prevăzute in programele 
județene de îmbunătățiri funciare, 
astfel incit, așa cum s-a subliniat ta 
plenara C.C. al P.C.R.. să se asigure 
cultivarea fiecărui hectar, a fiecărui 
metru pătrat de pămînk

Pregătirile In vederea executării In 
condiții optime a lucrărilor din pri
măvara anului viitor presupun ca 
toate tractoarele și mașinile agricole 
să fie reparate și revizuite cu cea 
mal mare răspundere. Aceasta cu 
atit mai mult cu cit, în campania 
agricolă de toamnă, datorită lipsei de 
umiditate din «ol, utilajele respective 
au fost supuse unor solicitări mai 
mari, Îndeosebi ta executarea ară
turilor adinei și deci au o uzură mal 
accentuată. Avind in vedere că vo
lumul lucrărilor de reparații șl re
vizii care trebuie executat 1a trac
toare si mașini agricole este mare, 
conducerile stațiunilor pentru me
canizarea agriculturii și ale intre- 
nrtnderilor specializate, prin organi
zarea temeinică a muncii in atelie
rele mecanice si centrele de repa
rații. să asigure respectarea Întocmai 
a graficelor de executare a lu
crărilor ta fiecare utilaj. Potrivit 
programului elaborat de Ministerul 
Agriculturii, pină la sfirșitul lunii 
decembrie urmează să se repare plu
gurile. tăvălugii, mașinile de admi
nistrat îngrășăminte naturale si chi
mice si utilajele fitosanitare. în con
tinuare, va trebui să se repare trac
toarele, agregatele de afinai solul, 
semănătorile. grapele cu discuri 
si alte utilaje, astfel incit. Ln prima 
parte a lunii februarie toate mașinile 
agricole să fie gata pentru lucrările 
agricole.

Respectarea termenelor prevăzute 
pentru repararea utilajului agricol 
presupune ca. pe lingă organizarea 
temeinică a muncii in ateliere, să 
fie asigurate piesele de schimb și 
subansamblele necesare. în aoest 
scop, este necesar să fie amplifica
tă și dezvoltată experiența valoroa
să din ultimii ani a stațiunilor pen
tru mecanizarea agriculturii și cen
trelor de reparații in ce privește re- 
condiționarea și confecționarea în 
atelierele proprii a unui număr cit 
mai mare de piese de schimb. Uni
tățile agriculturii își asigură pe a- 
ceastă cale jumătate din piesele de 
schimb și subansamblele necesare 
reparării tractoarelor și mașinilor a- 
gricole. Cealaltă jumătate urmează 
să fie Mvrată de diferite unități in
dustriale. După cum am fost infor
mați ta Ministerul Agriculturii, deși 
aceste piese au fost contractate, li
vrarea unor repere întîrzie. Restan
te mari au întreprinderea „Tracto
rul" Brașov. întreprinderea mecanică 
fină Sinaia, întreprinderea „Tehno- 
metal" Timișoara. întreprinderea de 
piese turnate din aluminiu Slati
na. întreprinderea „Rulmentul" Bra
șov, întreprinderea de autoturisme 
Pitești. I.M. „Ceahlăul" Piatra 
Neamț. I.M. Codlea si altele. . 
Toate Întreprinderile producătoare 
de niese de schimb si subansamble. 
inclusiv unitățile Ministerului Agri
culturii. au obligația să respecte gra
ficele de livrare a acestora, astfel 
Incit reparațiile La tractoare si ma
șinile agricole să poată fi executate 
ta timp si de bună calitate.

Oamenii muncii din agricultură au. 
In orientările și sarcinile subliniate 
de secretarul generai al partidului 1a 
recenta plenară a C.C. al P.G.R., un 
program concret de acțiune. Impor
tant este acum ca organele și or
ganizațiile de partid, consiliile popu
lare. organele agricole șl conducerile 
unităților agricole să acționeze ferm 
in vederea executării eu cea mai 
mare răspundere a tuturor lucrărilor 
de pregătire a campaniei de primă
vară. creîndu-se astfel premise sigu
re pentru obținetea de recolte mari 
tn 1984 ta toate culturile.
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Pentru progresul economiei și creșterea bunăstării întregului popor
Programul privind creșterea mai accentuată a productivității muncii 

și perfecționarea organizării și normării muncii, recent dat publicității, se 
află in centrul atenției organelor și organizațiilor de partid, al colective
lor de oameni ai muncii. Referitor la necesitatea adoptării acestui pro
gram, la obiectivele sale principale și măsurile pe care le conține, am 
avut o convorbire cu tovarășul Petre Frujină, director in Ministerul 
Muncii.

4.

înalta eficientă!
în fiecare întroindere măsuri și acțiuni concrete în vederea 
înfăptuirii Prcgamului privind creșterea mai accentuată 
a productivity muncii și perfecționarea organizării 
și normării micii și Programului privind îmbunătățirea 
nivelului tehrii și calitativ al produselor, reducerea 
consumurilor l< materii prime, de combustibili și energie 
și valorificareasperioară a materiilor prime și materialelor

— Care stnt cerințele obiective 
care au impus adoptarea Programu
lui privind creșterea mai accentuată 
a productivității muncii și perfectio
narea organizării și normării muncii 
pe perioada 1983—1985 și pină in 
anul 1999 7

— Programul, elaborat în strînsă 
concordanță cu hotăririle Congresu
lui al XII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, oglindește con
cepția științifică a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind dezvoltarea in
tensivă a economiei naționale în 
etapa actuală, in care factorii cali

tativi. de. eficientă, au un rol pre
ponderent.

După cum o dovedește întreaga 
perioadă de dezvoltare socialistă a 
țării, creșterea venitului național s-a 
situat intr-o corelație directă cu ni
velul productivității muncii. Sporirea 
în continuare a venitului național — 
cerință obiectivă a prosperității so
cietății românești — impune creș
terea intr-un ritm mai înalt a pro
ductivității muncii.

Realitățile economiei românești, cu 
deosebire in ultimii 18 ani. eviden
țiază o serie de procese și acumulări 
cantitative care asigură baza obiecti
vă a unor importante transformări 
calitative.

Dezvoltarea pe baze moderne a 
producției materiale, mai buna uti
lizare , a forței de muncă, organiza
rea superioară a producției și a 
muncii au asigurat creșterea produc
tivității muncii sociale, in perioada 
1965—1980. într-un ritm mediu anual 
de 8.5 la sută. Pentru creșterea mal 
accentuată a productivității muncii, 
în ansamblul de măsuri privind pro
gresul mai accentuat al economiei, 
s-a impus elaborarea unui program 
de largă perspectivă, prin care să se

asigure obiectivul stabilit, de dubla
re. in cîțiva ani. a productivității 
muncii.

— Care este importanța calculării

în industrie va trebui să ajungă la 
Circa 680 mii lei pe o persoană și va 
reprezenta o creștere de peste două 
ori față de 1980.

O altă importantă prevedere a 
programului -se referă la creșterea 
productivității fizice a muncii. în 
condițiile in care producția fizică 
constituie un indicator de bază al ac
tivității in întreprinderi este impe
rios necesară și trecerea la măsu
rarea eficienței muncii in producti

DUREA PRODDCWĂTII MUNCI!
- o cerință obiectivă, o sarcină 

pe deplin posibil de rezolvat
productivității muncii In unități fi
zice 7

— In primul rînd, programul pre
vede realizarea in anul 1990 a unei 
productivități a muncii in industria 
republicană de peste 2 ori mai mare 
decit in cea din anul 1980, fală de 
1.9 ori cit s-a prevăzut in directive
le Congresului al XII-lea al parti
dului. Sporirea nivelului productivi
tății muncii prevăzută in program 
se va realiza pe parcursul a trei 
etape. La sfirșitul primei etape — 
1983—1985, este prevăzut să se ob
țină o creștere a productivității 
muncii de 41 la sută față de 1980, 
superioară prevederilor cincinalului, 
în perioada 1986—1987, prin genera
lizarea măsurilor de progres tehnic 
și de organizare a producției și a 
muncii întreprinse in anii anteriori, 
productivitatea muncii va fi de 1.7 
ori mai mare decit în 1980. La fina
lizarea ultimei etape a programului 
— 1988—1990. productivitatea muncii

vități fizice, exprimate prin norme 
de consum de muncă pe produs, 
precum și norme de producție pe 
mașini, utilaje și instalații. Pe baza 
sarcinilor date de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în planul de dez
voltare economico-socială a fost in
trodus indicatorul productivitatea 
fizică a muncii pentru 2 228 produse 
și grupe de produse la nivelul anu
lui 1985, față de 297 în anul 1980, 
iar începind cu 1987 întreaga pro
ducție planificată va fi fundamen
tată pe baza productivității fizice.

Totodată, programul stabilește că 
sarcinile de creștere a productivită
ții muncii, care trebuie socotite ca 
minime. vor fi fundamentate pe 
baza unor programe de măsuri ela
borate pe ministere, centrale și În
treprinderi, cît și în profil teritorial, 
pe județe.

în ansamblu, prin Înfăptuirea a-

cestul program se urmărește mobi
lizarea tuturor rezervelor pentru ri
dicarea mai accentuată a productivi
tății muncii, o atenție deosebită a- 
cordindu-se extinderii și generaliză
rii mecanizării, automatizării pro
ducției. perfecționării tehnologiilor 
de fabricație, dotării cu mașini, uti
laje și instalații de inaltă producti
vitate. realizării integrale a planuri
lor de cercetare științifică și dezvol
tare tehnologică, acționindu-se in a- 
celași timp pentru ridicarea nivelu
lui de calificare a întregului perso
nal muncitor.

— Care este rolul progresului teh
nic in ansamblul factorilor de ridi
care a productivității muncii?

— Trebuie bine Înțeles faptul că 
dublarea productivității muncii in 
condițiile potențialului tehnico-ma- 
terial și uman existent se va asigu
ra nu prin intensificarea efortului 
fizic, ci prin modernizarea continuă 
a tehnologiilor, mecanizarea si au
tomatizarea proceselor de fabricație, 
folosirea cit mai completă a capaci
tăților de producție, a forței de 
muncă.

Relevînd rolul prioritar al pro
gresului tehnic in asigurarea creș
terii mai accentuate a producti
vității muncii, trebuie să adău
găm că acesteia i se adaugă mă
surile de perfectionarc a organi
zării producției și a muncii — pe 
baza cărora se va obține 38 la sută 
din economia de muncă pe ansam
blu] industriei — și cele privind ri
dicarea Calificării și pregătirii pro
fesionale.

Prin obiectivele sale, prin conți
nutul bogat de măsuri și direcții de 
acțiune. Programul privind creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii și perfecționarea organiză
rii și normării muncii in perioada 
1983—1985 și pînă în 1990 răspunde 
intereselor fundamentale ale progre
sului economic și social al patriei 
noastre.

Convorbire realizată de 
Dan CONSTANTIN* y
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DIRECȚIILE ACȚIUNE

Pentru creștea mai accentuată 
a prodtîvîtății muncii

• Introducerea^ tehnologii noi și moderni
zarea celor existe* ;

• Creșterea giuiul de mecanizare șl auto
matizare a proceer de producție ;

• Dezvoltarea prioritate a ramurilor indus
triale care asigurai grad superior de prelucrare 
și valorificare a rirselor materiale ;

• Introduceren fabricație a unor produse 
noi, cu consumuriduse de manoperă și perfor
manțe ridicate ;

® Dotarea întirinderilor cu noi mașini, uti
laje și instalații doare productivitate și atinge
rea parametrilor pectați la toate capacitățile de 
producție ;

• Perfecționai fluxurilor tehnologice, orga
nizarea optimă a jurilor de muncă, folosirea la 
maximum a mașor, utilajelor și instalațiilor;

® Utilizarea dentă, intensivă, a tuturor ca
pacităților de procție ;

• întărirea onii și disciplinei la locurile de 
muncă, folosireajplină a timpului de lucru al 
întregului person muncitor;

® Extindereacrului la mai multe mașini;
® Utilizarea i rațională a întregului perso

nal muncitor și iucerea la strictul necesar a 
personalului indet productiv și de adminis
trație ;

© Ridicarea cficării și perfecționarea pregă
tirii profesionale întregului personal muncitor;

0 îmbunătățh activității de normare a 
muncii.

Produse ni la nivel mondial, 
prin valoficarea superioară 

a restse'.or materiale

Ca fiecare om al muncii, primit 
cu viu interes cele două ortanțe 
documente date recent jicitâții. 
Prevederile lor constituie i o do
vadă a grijii pe care omdă in 
mod constant partidul și ul nos
tru. secretarul general, ivarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentrerearea 
•tfnei economii modeme, aterizată 
printr-un inalt dinamism.

Datorită specificului unii noas
tre. consider că esențială e acum, 
ca și in perspectivă, asimea unor 
produse: atit pentru exț. cit și 
pentru piața internă, care valori
fice superior resursele reriale si 
să diminueze, pe aceastăle. cos
turile de producție. Iar anutu'l a 
fost bun. dacă am iA vei produ
sele asimilate in ultima Toadă. Ia 
care valorificarea medie natalului 
cromat a ajuns să insumeiOO—1 006 
lei pe kg. Pe de altă pi. nu pot 
să nu ' amintesc că lanductorii 
electrici — la care cupruu numai 
că are o mare valoare, r consti
tuie si un material defâr — am 
asimilat, și o vom face în anul 
1984 și in viitor, o 6erde sorti
mente. aduse pină acumn import, 
la care gradul inalt de lucrare a 
făcut ca valoarea acestora crească, 
ne întreprindere, de la Hei pe kg 
la aproape 500 lei. Este’orba. în 
principal, de conductortxtraflexi- 
bili pentru contactoare.onductorii 
pentru precolectoare, li radiofrec- 
ventă. cablul bandă peu echipa
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mente din tehnica de calcul, toate 
destinate exportului. .

Bineînțeles, aceasta este calea pe 
care o vom urma și in continuare, 
astfel ca. prin utilizarea unor tehno
logii noi. să crească ponderea produ
selor cu valoare mane si consumuri 
reduse de metal. în acest sens, preo
cupările noastre vizează, intre altele, 
automatizarea totală a galvanizării, 
măsură care. în mod practic, a fost 
înfăptuită cu forțe proprii la secția 
eiectrocalorice. dar care va fi gene
ralizată și la secția pentru mașini de 
calculat. Parțial, am aplicat si tehno
logia de mecanizare a cositoririi ele
mentelor active si pasive-electronîce. 
pozate pe cablajul imprimat, urmind 
ca. în scurt timp, să realizăm si po
zarea mecanizată a componentelor. 
Un simplu calcul arată clar că. numai 
transpunind in viată aceste măsuri. 
generalizînd,u-le in întreaga între
prindere. v/m fi in măsură să rapor- 
tăm că cheltuielile materiale la 1 000 
lei producție-marfă vor fi diminua
te. Ia finele cincinalului actual, ctl 
aproape 50 lei. Ceea ce înseamnă 
foarte mult, dacă avem in vedere un 
lucru esențial : creșterea substantial» 
a volumului producției, in anul 1985 
și in viitor, va fi realizată fără creș
terea corespunzătoare a numărului 
personalului muncitor.

GYORBIRO Alexandru
Inginer-șef la întreprinderea 
„Electromureș" din Tg. Mureș

Rodul gindirii tehnice proprii: un spor apreciabil 
de productivitate față de prevederi

Programul privind creșterea mai 
accentuată a productivității muncii, 
perfecționarea organizării și normă
rii muncii in perioada 1983—1985 și 
pină in 1990, adoptat de recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., program cu un 
rol hotăritor pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale, pentru creșterea 
nivelului de viață al Întregului po
por, reține atenția prin viziunea uni
tară și fundamentarea sa riguroasă, 
caracteristici menite să asigure pu
nerea in valoare, in condiții supe
rioare, a tuturor resurselor econo
miei naționale.

Dat fiind faptul câ întreprinderea 
noastră" dispune rfd o zestre tehnică 
nouă și de inalt nivel, au fost luate 
măsuri pentru modernizarea in con
tinuare a utilajelor, in scopul creș
terii mai accentuate a productivității 
muncii. Reevaluindu-ne resursele și 
posibilitățile, am ajuns la concluzia 
că, in prima etapă prevăzută în pro
gram, putem realiza un spor de pro
ductivitate de 52—53 la sută. deci 
superior cu 5—6 procente față de 
nivelul stabilit pentru ramura in

CREȘTEREA PONDERII PRODUSELOR 1 
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Pentru a putea produce mai bine, 
uzina învață și educă

Programul de creștere mat accen
tuată a productivității muncii și 
Programul privind îmbunătățirea ni
velului tehnic și calitativ al produ
selor se înscriu în preocuparea con
stantă a conducerii partidului și sta
tului nostru, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru edificarea unei 
economii moderne și dinamice, în
temeiată pe o înaltă eficiență eco
nomică. Măsurile adoptate în această 
privință de Plenara C.C. al P.C.R. 
din 14—15 noiembrie a.c. au un ca
racter legic profund, obiectiv și ne
cesar, sînt menite să asigure cadrul 
optim pentru desfășurarea unei 
munci productive bine organizate șl 
eficiente, in care fiecare om al mun
cii să-și pună pe deplin in valoare 
cunoștințele $1 capacitatea profesio
nală.

Comitetul de partid șl consiliul 
oamenilor muncii din Întreprinderea 
noastră au adoptat și aplicat in 
practică măsuri sistematice în ve
derea obținerii unor indici supe

dustriei chimice. Acesta se va obți
ne exclusiv pc seama valorificării 
capacității de creație a colectivului 
nostru, fără a se recurge la investi
ții suplimentare. Astfel, pe baza unei 
teme de cercetare elaborate de spe
cialiștii noștri, se află in curs de fi
nalizare un nou tip de suflător de 
seamă pentru mașinile de filetat cu 
inele. Primele 10 suflătoare vor fi 
instalate incă in această lună, ac
țiunea urmind a se finaliza in cursul 
trimestrului I al anului viitor, ceea 
ce va aduce un spor de productivi
tate in atelierul de filatură de 8—9 
la sută. Țot specialiștii noștri au 
proiectat un nou dispozitiv pentru 
mașinile automate ..Auțosuk*.  care 
le sporește viteza de lucru cu 7—8 
la sută, în condițiile menținerii ace
luiași consum energetic. In secția 
bataj se află în curs de desfășurare 
acțiunea de dotare a mașinilor cu un 
nou dispozitiv de emulsionare a pa
lei de melană. conceput și realizat în 
atelierul de autodotare al întreprin
derii, care va determina creșterea 
productivității cu 5—6 la sută.' Con

riori de productivitate a muncii. 
Astfel, pe 10 luni din anul in curs 
această sarcină a fost îndeplinită și 
depășită. Considerăm acest rezultat 
doar ca un început și, în continuare, 
«intern hotărîți să acționăm pentru 
sporirea mai accentuată a producti
vității muncii.

Mă voi referi, tn acest sens, Ia 
măsurile pe care Ie avem în vedere 
în legătură cu ridicarea calificării 
și perfecționării pregătirii profesio
nale a muncitorilor și cadrelor teh
nice. Aprecierea secretarului general 
al partidului nostru, potrivit căreia 
dispunem de mari rezerve de creș
tere a productivității muncii, re
flectă cu exactitate și situația din 
întreprinderea noastră, iar una din
tre aceste rezerve o constituie per
fecționarea pregătirii profesionale 
la nivelul dotării tehnice avansate 
de care dispunem și al tehnologiilor 
pe care le folosim. Doresc să men
ționez în acest sens câ, în prezent, 
sînt cuprinși in diverse forme de 

comitent, am trecut la modernizarea 
tuturor mașinilor de sculuit. in ve
derea sporirii greutății fiecărui scul 
de la 400 grame la 1 000 grame.

Preocupindu-ne de înfăptuirea tu
turor măsurilor stabilite pentru 
prima etapă cuprinsă in program, 
pregătim, totodată, obiectivele eta
pelor 1985—1986 și pînă tn 1990. Pen
tru aceste etape, un colectiv de spe
cialiști. lucrind in colaborare cu fi
liala din lași a Institutului de ingi
nerie tehnologică și proiec.tări pen
tru industria chimică, a încredințat 
spre realizare Combinatului de fire 
și fibre sintetice Sâvinești proiectul 
unei noi mașini de sculuit. pe. for
mate de X 20(1—1 500 grame. Repro- 
iectarea și înlocuirea tuturor mași
nilor de sculuit după acest nou tip 
de utilaj vor însemna o creștere a 
productivității fiecăreia dintre ele de 
circa trei ori fată de cea obținută 
în prezent.
Mîhaela ANDREESCU 
inginer-șef la întreprinderea de fibre 
și fire „Melana’’-Botoșani 

perfecționare aproape 6 000 munci
tori, 197 maiștri, 295 ingineri și eco
nomiști și 530 tehnicieni și conta
bili ; de asemenea, cadrele de con
ducere au absolvit cursuri de infor
matică.

La ora actuală, mai bine de 3 700 
muncitori cu înaltă calificare și-au 
asumat ca sarcină de partid să pre
gătească tot atîția muncitori tineri 
pentru a deveni, la rindul lor, 1n- 
tr-uii timp cit mai scurt, meseriași 
cu o pregătire superioară, in stare 
să execute cele mai complexe lu
crări. Ca urmare, fluctuația forței 
de muncă s-a redus cu 12 la sută, 
iar perioada de integrare a munci
torilor nou încadrați a scăzut la ju
mătate, reușindu-se, tn felul acesta, 
ca fiecare din ei să-și realizeze mai 
devreme normele zilnice.

Ion BARBIERU
secretar al comitetului de partid 
de la întreprinderea de utilaj 
petrolier Tîrgoviște
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DIRECȚII DE ACȚIUNE

Pentru îmbunătățirea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor

• Intensificarea lucrărilor de reproiectare și 
modernizare a produselor din fabricația curentă ;

® îmbunătățirea concepției privind realizarea 
produselor ce se află în curs de asimilare ;

® Introducerea și promovarea pe scară largă 
a tehnologiilor noi, de complexitate și eficiență 
ridicate și modernizarea tehnologiilor existente ;

® Modernizarea instalațiilor și utilajelor în ve
derea realizării unor parametri funcționali care să 
asigure fabricarea de produse de calitate cores
punzătoare, cu consumuri reduse de materii pri
me, materiale și combustibili;

® Extinderea sortimentelor fabricate prin asi
milarea unor produse de tehnicitate ridicată ;

• îmbunătățirea structurilor de producție prin 
creșterea în ritm susținut a sortimentelor cu un 
înalt grad de tehnicitate și cu o pondere mare de 
manoperă și muncă de concepție ;

• Aplicarea și generalizarea metodelor mo
derne de analiză și control ale calității atît la pro
iectarea, cît și in fabricația produselor;

• Instituirea unui control sever asupra perfor
manțelor mașinilor, utilajelor și instalațiilor, în ve
derea asigurării preciziilor de fabricație în con
formitate cu prescripțiile tehnologice ;

• Dotarea proceselor de fabricație cu mij
loace de măsură și control la nivelul preciziei 
impuse de documentațiile de fabricație.

Confruntarea cu propriile 
rezultate evidențiază rezerve 

însemnate de reducere 
a consumurilor materiale

Cu toții sîntem conștienți că Pro
gramul privind creșterea mai accen
tuată a productivității muncii și per
fecționarea organizării și normării 
muncii in perioada 1983—1985 și pină 
în 1990, precum și'Programul privind 
îmbunătățirea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, reducerea con
sumului de materii prime, de com
bustibil și energie și valorificarea 
lor superioară in perioada 1983—1985 
și pină în 1990, elaborate pe baza 
orientărilor și indicațiilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se înscriu in 
contextul măsurilor și hotăririlor 
adoptate de conducerea partidului 
pentru accelerarea progresului eco
nomic și social al patriei, și sintem 
hotărîți să le ducem integral la în
deplinire, cu convingerea că de 
aceasta depinde ridicarea bunăstării 
noastre, a întregului popor.

Referindu-mă la problema redu
cerii continue a consumurilor ma
teriale, de energie electrică și com
bustibil. trebuie să remarc că aceasta 
constituie o cale importantă de ri
dicare a nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, de utilizare cu înaltă 
eficientă a resurselor, valorificare în 
măsură sporită a resurselor mate
riale recuperate și de înlocuire a im
porturilor. în ce ne privește, este 
semnificativ să arăt că pe 11 luni 
am reușit să realizăm însemnate eco
nomii de materii prime, materiale, 
combustibil șl energie electrică. în 
continuare, intenționăm să extindem 
acțiunile întreprinse pină in pre
zent, prin realizarea unor măsuri
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tehnico-organizatorice eficiente care 
să conducă la încadrarea în sarci
nile de reducere a consumurilor, ca 
ne revin in anul 1984 și anii urmă
tori. Amintim dihtre acestea : alie
rea oțelurilor spre limita inferioară 
prevăzută in STAS, recircularea a- 
vansată a amestecului de formare, 
ceea ce va conduce la o reducere a 
consumului de nisip cu 1 O00 tone pa 
an, utilizarea materialelor recupera
bile, precum și înlocuirea parțială a 
fluorurii de calciu cu deșeuri de că
rămidă din șamotă, a minereului de 
fier cu tunder provenit de la atelie
rul forjă, a magnezitei în granule cu 
deșeuri de cărămidă din magnezită. 
Am extins utilizarea amestecurilor 
exoterme și termoizolante în vederea 
reducerii consumului de metal și uti
lizăm masă de ștampare românească 
în locul celei din import. Prin aces
te măsuri și altele, ce le vom lua 
în viitor, vom reduce consumul de 
materii prime și materiale cu 500 000 
Iei in luna decembrie a.c. și circa 
6 milioane lei in anul viitor. Con
vinși de importanța'deosebită a pro
gramelor date publicității, colectivul 
Întreprinderii noastre își propune să 
facă totul pentru a duce exemplar la 
îndeplinire prevederile lor.

Elena BALAN
economist, șef birou plan, 
membru în C.O.M.
— întreprinderea navală de elice — 
I.N.E.T.O.F. - Galați
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„Să apărăm uniți ce-avem mai sfînt 
Poporul, comunismul, pacea pe pămînt!"
(Urmare din pag. I) 
marilor opțiuni ale României socia
liste în problemele majore ale lu
mii contemporane, evidențiind pu
ternica afirmare pe arena interna
țională. creșterea continuă a stimei, 
respectului si prețuirii de care tara 
noastră se bucură pe toate meri
dianele lumii datorită politicii sale 
active si consecvente. Îndreptate 
spre apărarea păcii, independentei 
naționale si dezvoltării colaborării 
cu toate statele lumii. Așa cum se 
Știe, rolul hotăriior si meritul esen
țial in elaborarea $1 promovarea 
Întregii politici externe, a întregii 
activități internaționale a partidu
lui si statului nostru revin secreta
rului general al partidului, pre
ședintele Repubticii, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, ale cărui strălu
cite initiative, neobosite eforturi 
pentru împlinirea marilor dezi
derate ale contemporaneității l-au 
adus un înalt prestigiu Internatio
nal. aceasta răsfringîndu-se. firesc, 
asupra prestigiului tării.

Abordlnd pe larg trăsăturile de 
bază ale politicii externe a tării 
noastre. Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu redefinește di
recțiile fundamentale și orientările 
principale de acțiune ; In același 
timp. Expunerea cuprinde o profun
dă analiză a celor mai stringente 
probleme ale vieții internaționale, 
formulînd propuneri Judicioase, 
realiste și constructive de rezolvare 
a acestora, în concordantă deplină 
cu adevăratele interese ale po
poarelor și ale cauzei păcii.

Desigur, date fiind importanta ex
cepțională a problemelor, bogăția 

Patria socialistă să fie mereu 
mai puternică'

(Urmare din pag. I)
ațintite numai la trico
lor, semnul scump al 
nației noastre, care 
astăzi flutură la săr
bătoarea tuturor izbîn- 
zilor noi, socialiste. 
Semn scump, are scris 
pe el toată istbria 
noastră de suferin
ță și de glorie. De 
aceea, cinteeul tricolo
rului a devenit imnul 
statului nostru socia
list. In sufletul to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, al conducă
torului nostru iubit, 
ideea Unirii, a unității 
noastre e sfinți și o 
apără și o susține eu 
înflăcărare de comu
nist, cu dor pentru li
bertatea ji dreptatea 
acestui popor româ
nesc* *.

• Teatrul Național (H 71 71. sala 
mică) : Gaițele — 14,30: 19.30; (sala 
Atelier) : Intre patru ochi (A) — 19; 
(sala Batiștei) : Inocentul — 17; 20.
• Opera Română (13 18 S7) : Tosca 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Mam’zelle Nltouche — 10.

De la tribuna Marii 
Adunări Festive, băr
batul aflat la cirma 
destinelor țării și ale 
partidului, comunistul 
care vreme de peste 5 
decenii și-a închinat 
viața și activitatea re
voluționară, in între
gime, realizării nobile
lor aspirații și idea
luri ale poporului nos
tru, rostea cuvint de 
aleasă cinstire pentru 
înaintașii luptători 
pentru Unirea din 
1918. Cuvint de aleasă 
cinstire in care prin
dea viață clocotitoarea 
istorie a luptei revo
luționare a unui întreg 
popor, condus de parti

dul comuniștilor, prin 
aspre bătălii, pentru 
desăvtrșlrea idealuri
lor Unirii, libertate, 
dreptate socială și na
țională, egalitate pen
tru toți cei care, prin 
munca lor însuflețită, 
uniți intr-un singur 
gînd, intr-o singură 
voință, români, ma
ghiari, germani, -și-au 
eucerit adevărata li
bertate, devenind pro
priii tor stăpini, in 
propria lor țară, socia
listă, independentă, su
verană.

Zeci de mii, sute de 
mii, milioane de oa
meni au ascultat eu 
profundă emoție cu
vintele de aleasă cin
stire a Unirii din 1918 
rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de 
la tribuna Marii A- 
dunări Festive, intr-un 
gtnd eu glndul celui 
mai iubit fiu al pă- 
mintului românesc. 
„E scris pe tricolor

Unire 1*  
Cuvintele eintecului 

care exprimă o țară, 
care exprimă un po
por poartă ideile 
adinei ale strălucitului 
erez revoluționar, cre
zul milioanelor de oa
meni at muncii eon- 
știenți că izvorul veș
nic viu al marilor lor 
realizări socialiste și 
comuniste se naște din 
unitatea lor indestruc
tibilă in jurul partidu
lui comunist, al secre
tarului său general.

de Idei, aprecieri șl obiective for
mulate in Expunere, acestea vor 
forma subiectul unor tratări amă
nunțite. în ziarul nostru, in cadrul 
unei suite de artiooie distincte, 
special consacrate fiecăreia ; in 
cele ce urmează ne propunem să 
evidențiem citeva trăsături gene
rale. de ansamblu, ale tematicii a- 
bordate.

Se cuvine, astfel, subliniat că în
treaga analiză pe care secretarul 
general al partidului o face în le
gătură cu evoluțiile actuale de pe 
scena politică internațională se ca
racterizează prin luciditate și 
realism. Popoarelor, așa cum a 
subliniat din nou președintele tării, 
trebuie să Li se spună in mod des
chis adevărul. Or acest adevăr este 
că niciodată ia Istoria sa îndelun
gată omenirea nu s-a aflat intr-o 
situație atit de gravă. Trecerea la 
amplasarea, in unele țări ale 
Europei occidentale, a rachete
lor americane cu rază medie 
de acțiune : ca răspuns la a- 
ceasta. părăsirea de către Uniu
nea Sovietică a negocierilor de la 
Geneva și declarația că va trece la 
măsuri privind amplasarea de noi 
rachete pe teritoriul unor state din 
Europa și in alte zone ale lumii — 
tcate au agravat și mai mult situa
ția de pe continentul nostru și din 
Întreaga lume, au deschis calea in
tensificării cursei înarmărilor nu
cleare. care amenință însăși exis
tența vieții pe Pămînt. Prezentind 
lucrurile așa cum sini, Expunerea 
reflectă cu putere tenacitatea de 
neinfrint ca care România socialis
tă. conducătorul statului român, to
varășul Nicolae Ceaușescu. refuză 

tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvintele care expri
mă o țară, care expri
mă un popor : „E scris 
pe tricolor Unire !“ — 
unesc strrns toate con
științele națiunii noas
tre sociatlste, ale mun
citorilor, țăranilor, in
telectualilor, omagiind 
Actul decisiv al Unirii 
de la 1 Decembrie 1918, 
prin izbinda libertății 
lor, a dreptății lor, in 
țara lor, in care con
duc ei și numai ei, in 
care decid ei șt numai 
ei, in care înfăptuiesc 
ei și numai ei pre
zent și viitor de pace, 
pentru ei și pentru în
treaga omehire, pre
zent și vittor de con
lucrare fructuoasă cu 
toate popoarele lumii, 
in deplină egalitate, 
demnitate, indepen
dență și suveranitate.

Sub cupola uriașei 
săli. In care Marea 
Adunare Festivi cin
stea Unirea cu Tara, 
realizată eu 65 de ani 
In urmă, răsunau, pur- 
tind eu ele măreția tre
cutului eroic, măreția 
prezentului de glorii, 
acordurile ctnteeului — 
stindard înflăcărat și 
pe Cimpul lui Horea 
la 1 Decembrie 1918 — 
devenit imn al țării 
socialiste, in care li
bertatea și dreptatea 
socială și națională 
s-au realizat deplin și 
strălucit, in cea mai 
dreaptă dintre orindu- 

să accepte ca o fatalitate înain
tarea spre un astfel de deznodă- 
mînt, evidențiază convingerea fer
mă a țării noastre că se mai poate 
acționa — și trebuie acționat — pen
tru a se opri acest curs.

Se poete aprecia, cu deplin temei, 
că întreg cuprinsul Expunerii se 
caracterizează prin spirit construc
tiv, prin convingerea că orice pro
blemă, inclusiv problema înlăturării 
primejdiei atomo-nucleare. poate și 
trebuie să-și găsească soluție prin 
tratative. Sînt evidențiate, astfel, 
soluții concrete, întemeiate, a că
ror aplicare imediată, mai ales 
acum, pînă nu s-a Înaintat prea 
departe pe calea tensiunii și tncor- 
dării. deschide o perspectivă clară 
rezolvării acestei situații atît de gre
le și de primejdioase. Toate aceste 
propuneri, cuprinse In Declarația 
recentă a forurilor conducătoare de 
partid și de stat ale tării noastre, 
alcătuiesc, așa eum se știe, un pro
gram cuprinzător și unitar de ac
țiune, care pornește de la necesita
tea opririi imediate a acestui curs 
spre prăpastie și spre distrugere. 
Tocmai în acest spirit, de Ia tribuna 
marii adunări festive, președintele 
României s-a adresat din nou con
ducătorilor Uniunii Sovietice șl 
conducătorilor - S.U.A. cu chemarea 
de a lua in considerație voința po
poarelor de pretutindeni și de a 
opri realizarea măsurilor stabilite 
sau anunțate, de a relua negocierile 
și a face totul pentru realizarea 
unul acord echitabil care să ducă la 
oprirea amplasării noilor rachete, 
la retragerea și distrugerea celor 
existente, să deschidă calea elimi

iri, prtn Revoluția so
cialistă.

Un întreg popor 
rostea, odată cu con
ducătorul lui iubit, In 
momentul cinstirii ac
tului Unirii din 1918, 
legămint solemn că-și 
va consacra uriașa pu
tere de muncă, de 
creație cauzei înflori
rii și prosperității 
României socialiste, 
înaintării ei victorioa
se pe drumul luminos 
al socialismului, spre 
înaltele culmi ale ci
vilizației comuniste I

Un întreg popor 
rostea, odată cu con
ducătorul lui iubit, le
gămint solemn cd va 
intimpina sărbătoarea 
aniversării celui de-al 
âO-îea an ai libertății 

Să apărăm pacea lumii!
(Urmare din pag. I)

duci de la egal la egal, 
fără nici un complex, 
datorită Partidului Co
munist Român și ope
rei sale constructive, 
un dialog In stare să 
implice destinul ome
nirii întregi.

Nu va putea, zie, ast
fel. să fie uitată nicio
dată această sărbătoa
re cind vibrantul glas 
al Omului venit la 
cirma tării sale să sin
tetizeze vocația de 
bună învoire si pace a 
unui popor ce și-a plă
tit, ca și altele, sigur, 
prea scump dreptul 
sub soare, s-a adresat 
lumii eu o iudecată li
niștită și cumpănită, 
cu înțelepciune, cerind 

sale și luminile celui 
de al XIII-lea Congres 
al partidului, cu noi și 
tnsuflețitoare victorii 
In toate domeniile de 
activitate.

Legămint solemn 
rostea întregul popor 
odată cu conducătorul 
lui iubit pentru întă
rirea continuă a pa
triei socialiste, pentru 
întărirea neîncetată a 
independenței și suve
ranității sale naționale, 
făcînd din unitatea sa 
indestructibilă in jurul 
partidului temelia și 
mai trainici a viitoru
lui de aur — comu
nismul pe pămtntul 
românesc. Poem de 
foc, poem eu suflet co
munist, plămădit din 
excepționala pătrun

tuturor celor de care 
depinde azi destinul 
lumii si faci totul 
pentru ca această lume 
să continue sd existe, 
tntr-o clipă a Istoriei 
in care norii -z cei mai 
amenințători ce s-au 
abătut vreodată asupra 
cerului nostru de spe
ranțe — s-au strîns, cu 
o furie părind fără ză
gaz.

Ce nobilă lecție de 
morală politică inter
națională această săr
bătoare; omagiind ziua 
semnării actului de 
făurire a statului na
țional unitar ro
mân, dragostea pentru 
partea de pămint 
numită România ne-a 
făcut și mai fierbinte 
grija pentru viitorul

nării complete a oricăror arme nu
cleare din Europa.

D- Ia Înalta tribună a Adună
rii festive, cu prilejul împli
nirii a 65 de ani de Ia fău

rirea statului național Unitar ro
mân. secretarul general al parti
dului. președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu. a •- 
dresat poporului român înflăcărată 
chemare de a face legămint solemn 
să muncească cu avînt revoluțio
nar. cu patriotică dăruire, cu înal
tă competentă pentru ea patria 
noastră să se întărească continuu, 
să urce oe cele mal înalte trepte 
ale progresului si civilizației socia
liste.

Să facem legămint solemn că 
vom milita neabătut, toți cel ce 
muncim si trăim în această tară, 
muncitori, țărani și intelectuali, 
pentru înfăptuirea politicii de pace 
a României, pentru materializa
rea strălucitelor inițiative ale 
președintelui ei. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. că vom face totul 
pentru ca In lume să triumfe 
dreptul suprem al omului, al oa
menilor la viată, la existentă li
beră. Ia dezvoltare 1

Să facem legămint solemn, !n a- 
eest moment in care cinstim lupta 
si iertfa tuturor acelora care, de-a 
lungul milenarei noastre istorii, nu 
au avut alt Ideal mai înălțător de- 
cît înfăptuirea unitâtli naționale, că 
patria noastră scumpă. Republice 
Socialistă România, va fl tot mai
mîndră Intre națiunile lumii, dem
nă de trecutul glorios, de prezen
tul măreț. Inaintînd ferm sora 
viitorul comunist 1 

dere a înțelesurilor 
adinei ale istoriei 
noastre sub soare sur
prindea vizionar. înăl
țător, de la tribuna 
Marii sărbători ani
versare, orizonturile 
viitorului:

Unirea-i rodul luptelor 
de veacuri

Ale viteazului și min- 
drului popor român 

Unirea-i chezășia ma
rilor victorii 

In vremurile comu
niste care cin.

Din nou, tovarăși, să 
facem legămint 

Uniți In veci să fim 
In crez și gind.

Să apărăm uniți 
ce-avem mai sflnt :

Poporul, comunismul, 
pacea pe pămint I

lumii întregi, ne-a fă
cut și mai dirză ho- 
tărirea de a nu precu
peți nimic pentru a- 
părarea viitorului pla
netei Pămint.

Iată o dată istorici 
și ea, 1 decembrie 
1983, cind un popor 
întreg și-a cinstit is
toria eu aceste cuvinte 
tulburătoare :

„Sd facem legămln- 
tul solemn ci vom face 
totul pentru întărirea 
continuă a colaborării 
și solidarității cu țări
le socialiste, cu toate 
statele lumii, fără deo
sebire de orinduire so
cială. că vom milita 
neabătut pentru pace, 
independentă sl cola
borare cu toate națiu
nile lumii

CELEI DE-A 3-A REUNIUNI NAȚIONALE
A MIȘCĂRII STlNGII REVOLUȚIONARE

DIN BOLIVIA
Cea de-a S-a Reuniune Națională a Mișcării Stingi! Revoluționare 

(M.I.R.) din Bolivia ne oferă plăcutul prilej ca, tn numele Partidului 
Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să vă adresăm dumneavoastră șl întregului partid calde felicitări și cele 
mat bune urări de succes in desfășurarea lucrărilor acestui important for 
al partidului.

Partidul Comunist Român urmărește cu interes activitatea pe care o 
desfășoară partidul dumneavoastră, consacrată realizării idealurilor de liber
tate, progres și prosperitate ale poporului bolivian.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de colaborare șl solidaritate din
tre Partidul Comunist Român și Mișcarea Stingii Revoluționare din Bolivia 
se vor dezvolta, in continuare, lnscriindu-se ca o contribuție Însemnată la 
promovarea bunelor relații de prietenie dintre popoarele român și bolivian, 
întăririi unității tuturor forțelor antiimperialiste, destinderii, păcii și secu
rității Internationale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Primire la C. C. al P. C. R.
în perioada 28 noiembrie — 2 de

cembrie a.c.. o delegație de activiști 
ai Partidului Comunist Bulgar, con
dusă de Natde Ferhadova. membru 
supleant al C.C. al P.C.B.. membru 
al Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia. a efectuat, la invitația C.C. 
al P.C.R.. o vizită pentru schimb d« 
experiență in țara noastră.

Oaspeții au avut convorbiri la 
Secția propagandă, presă și radio- 
televiziune a C.C. al P.C.R.. Consi
liul National al Frontului Democra
ției si Unității Socialiste, la Comi
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„Calificarea românilor nu este, totuși, o surpriză" 
Presa europeană continuă sâ elogieze performanța 

fotbaliștilor noștri
Presa Internațională continuă sâ 

comenteze performanta echipei de 
fotbal a României, care și-a cuce
rit calificarea la turneul final al 
campionatului european, după o re
marcabilă evoluție în grupa a 5-a 
preliminară și un excelent rezultat 
in meciul decisiv, cu Cehoslovacia, 
la Bratislava.

în articolul publicat de ziarul sue
dez „SVENSKA DAGBLADET" se 
scrie. între altele : „Românii au ju
cat la Bratislava exact ca in iunie, 
pe stadionul Rasunda. cînd au învins 
Suedia cu 1—0, adică defensiv și cu 
contraatacuri surprinzătoare. Aceas
tă tactică bine pusă la punct le-a 
adus incă o dată succesul fotbaliști
lor români".

Sub titlul „România forțează re
zultatul egal și se califică pentru 
turneul din Franța", ziarul „LE 
SOIR" din Bruxelles notează : „E- 
chipa României s-a dovedit supe
rioară Suediei si Cehoslovaciei in 
grupa a 5-a, clasamentul fiind defi
nitiv în favoarea românilor, clasați 
pe locul întîi. intrucît ultimul meci, 
dintre Italia șl Cioru, nu mai poate 
influența configurația primelor 
locuri". La rindul său. cotidianul 
„LA LIBRE BELGIQUE" arată : 
„România a devenit, miercuri seara, 
a șasea echipă calificată la turneul 
final din Franța. Fotbaliștii români 
au dominat grupa a 5-a, în care în
săși campioana mondială, echipa 
Italiei, a fost surclasată, ocuplnd un 
loc modast țn clasamentul final".

De asemenea, presa italiană publi
că relatări și comentarii de la me
ciul disputat la Bratislava. Ziarul 
„IL MESSAGGERO" evidențiază re
ușita echipei române, scriind, intre 
altele : „Rezultatul de egalitate În
registrat la Bratislava a promovat 
echipa lui Mircea Lucescu tn turneul 
final al campionatului european. 
Pronosticurile pentru meoiul de la 
Bratislava erau in favoarea ceho
slovacilor. dar aceștia, vorbind sin
cer. nu au prezentat un pericol real, 
astfel Incit echipa română, după o 
oră de ineficiente-atacuri ale gazde
lor. a realizat momentul decisiv al 
partidei, mareînd, prin Geolgău. go
lul calificării".

în cronica sa. ziarul „CORRIERE 
DELLA SERA" consemnează : „Lun
gul și dramaticul roman al celei de-a 
5-a grupe a campionatului european 

tetul iudetean Sibiu al P.C.R. șl au 
vizitat obiective social-culturale din 
Capitală si județul Sibiu.

Delegația a fost primită de tova
rășul Petru Enache. membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R. A 
participat Emilia Sonea. membru a) 
C.C. al P.C.R.. adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent M. Malcev. însăr
cinat cu afaceri a.l. al Ambasadei 
R.P. Bulgaria la București.

s-a Încheiat, la Bratislava, dupâ 90 
de minute de fotbal palpitant, cu un 
rezultat egal. 1—1. care promovează 
România și elimină Cehoslovacia. 
Echipa Cehoslovaciei spera să obțină 
victoria gratie acelei condiții atleti
ce etalate și in meciul victorios. 2—0, 
contra Italiei. Dar formația română, 
antrenată de acel abil strateg care 
este Mircea Lucescu, a lăsat repede 
adversarilor să înțeleagă că are de 
gînd să facă totul pentru a nu pierde 
partida și a reușit cu brio".

Succesul fotbaliștilor români este 
bine prezentat și in presa franceză. 
Sub titlul „După calificarea Româ
niei. Euro '84 capătă contur", ziarul 
„LE FIGARO" relatează : „Califi
carea românilor nu este totuși o sur
priză. Ea poate fi interpretată și ex
plicată prin prisma rezultatelor din 
ultimii ani, și nu numai ale naționa
lei, ci și ale echipelor de club. Prin 
performantele echipelor Universita
tea Craiova și Dinamo București, 
fotbalul românesc și-a cucerit titlu
rile sale de noblețe. Anul trecut. 
Universitatea Craiova a dat o lec
ție de fotbal girondinilor din Bor
deaux, in Cupa U.E.F.A.. iar Dinamo 
București se numără, de asemenea, 
Intre cele mal bune formații de club 
continentale, calificate in sferturile 
de finală ale Cupei campionilor eu
ropeni".

Trecînd In revistă echipele califi
cate pină In prezent, autorul artico
lului constată o relansare in fotbalul 
european și conchide : „Turneul ce 
se va desfășura in Franța, cu parti
ciparea unor echipe cum sînt cele 
ale României, Danemarcei. Belgiei, 
Portugaliei, In situația eliminării 
unor favorite, ca Italia șl Anglia, va 
fi o reflectare a unei noi ierarhii In 
fotbalpl european".

De asemenea, presa sportivă polo
neză a publicat relatări și comenta
rii de la meciul de fotbal Cehoslo
vacia — România. Evidențiind reu
șita jucătorilor români, ziarul 
„PRZEGLAD SPORTOWY", sub 
titlul „Românii vor juca In Franța", 
scrie : „Echipa României, bine orga
nizată, a adoptat singura tactică po
sibilă. străduindu-se să destrame din 
fașă atacurile formației-gazdă și să 
contraatace ori de cite ori a avut 
ocazia. Rezultatul de egalitate răs
plătește echipa română pentru jocul 
său inteligent si hotărît".

Conica zilei
1 București s-au încheiat, vineri, 

lucile celei de-a IV-a aesiunl a 
Coslei mixte de cooperare comer - 
cia romăno-thailandeză. Pornin- 
du de la posibilitățile pe care le 
ofe economiile celor două țări, In 
cad sesiunii au fost examinate 
molitătile de lărgire si divemifi- 
cara schimburilor comerciale, de 
i misionare a cooperării economice 
romo-thailandeze în diverse sec- 
toa de interes reciproc.

Lincheierea lucrărilor, * președin
ții el or două părți in comisie 
— Ula Prioteasa, adunct al minis
tru.', comerțului exterior șl coope
rări economice internaționale, șl 
Phajona Jayaphorn, adjunct al mi- 
histlui comerțului al Thailandei — 

, au imnat protocolul sesiunii, care 
iorețle creșterea, in continuare, in 
anu[984. a schimburilor de mărfuri 
iiini) cele două țări, dezvoltarea 
codțrăril In domeniile industriei 
consucțiilor de mașini, energeticii, 
minre, mijloacelor de transport 
autede medicamente, precum și in 
agrUltură.

A'ost prezent Seth Herabat, am- 
basaorul Thailandei la București.

★
Ct prilejul Zilei naționale a Re

gatul! Thailandei, vineri după- 
amisă a avut loc in Capitală o ma
nifeste culturală organizată de ln- 
stitml român pentru relațiile cul
tura/ cu străinătatea. In cadrul că
reia au fost prezentate aspecte ale 
dezvltării -economice și sociale din 
aceaâ țară. în continuare s-a vi- , 
zion; un film documentar thai
landa.

Aupartidpat membri al conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai
M.A.u, un numeros public.

Au fost prezenți Seth Herabat, 
ambsadorul Thailandei la Bucu
rești#! membri ai ambasadei.

★
Sul auspiciile Asociației de drept 

interațional și relații internaționa
le. laBucurești se desfășoară coloc
viul omâno-francez cu tema „Dez
voltă și tendințe în dreotul inter- 
natloal economic". Manifestarea. - 
se incrie în cadrul Programulu’ 
coopeare culturală, științifici 
tehniâ dintre România și Frt 
reunete profesori, cercetători 
practiieni din domeniul drenl 
interațional din cele două țări.

La leschiderea lucrărilor au 
parte Maria Groza, adjunct al 
nistriui afacerilor externe. c 
didacice universitare, ziariști.

Au lost de față Michel Rougag 
ambaadorul Franței la Bucur! 
membi ai ambasadei.

★
Cu irllejul celei de-a 27-a an! 

sări a creării Forțelor armate n 
luționre ale Republicii Cuba, 
basadirul acestei țări la Bucur 
Rodnș/ Lopez Clemente, și col 
Celso Orlando Hernandez Rodria 
atașatil militar, aero 'și naval, 
oferit, vineri la amiază, un cot

Au luat parte Mihai Nicolae, 
junct de șef de secție la C.C. 
P.C.R. Constantin Oancea. adj net 
al miristrului afacerilor externe, 'e- 
neral->ocotenent Gheorghe Gon 
adjunct al ministrului apărării 
tionale generali și ofițeri.

Au participat, de asemenea, 
de misiuni diplomatice acreditat! 
tara noastră, atașați militari, m 
bri al corpului diplomatic.

★
La Muzeul de artă ai Republicii 

Socialiste România s-a deschis vi
neri expoziția „Gravuri spaniole 
din secolele XVIII—XIX". Lucrări 
ale lui Goya stau alături de gravuri 
semnate de alți 20 de artiști de 
frunte din epoca respectivă. Intre 
tare Mariano Fortuny. Manuel Ale
gre. Simon Brieva, Rafael Esteve, 
expoziția fiind o expresie a schim
burilor cultural-artistice existente 
intre cele două țări.

La vernisaj au luat parte membri 
al conducerii Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, Centrului na
tional pentru promovarea Drieteniei 
și colaborării cu alte popoare, re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe. Institutului român pen
tru relatiHe culturale cu străinăta
tea. oameni de artă și cultură, un 
numeros nublic.

Au participat Josâ Ma A de Soto
mayor y Castro, ambasadorul Spa
niei la București. șefi de misiuni 
dinlomatice acreditați in tara noas
tră. membri ai corpului diplomatic.

(Age> -es)

(Urmare din pag. I)
Oradea, din Cărei, din 
Satu Mare, de pe Iza și 
Mara. din toată Transilva
nia, milioanele de români 
care au trăit, la 1 Decem
brie 1918. înălțătorul mo
ment al Unirii, mîlitlnd 
pentru Unire au militai 
pentru organizarea unei 
vieți noi. în care toți oa
menii să trăiască In frăție 
și în unitate. în deplină în
țelegere. Regăsim azi. ridi
cată la cel mai înalt grad, 
această frăție, în realitatea 
de fiecare zi a muncii, aici, 
la Cărei, ca pe Întreg cu
prinsul țării.

Cărei, veche cetate româ
nească din margine de 
țară, cu trecutul ei încăr
cat de istoria, este astăzi 
un oraș in plină dezvoltare 
economică și socială. Un 
oraș modern, in care tră
iesc și muncesc înfrățiți 
români, maghiari și ger- 
mșni. Un oraș cu peste 
26'000 de locuitori, dintre 
care aproape 6 000 de co
muniști.

Străbatem așezarea îm
preună cu Ioan Gherman, 
feciorul participantului la 
Istorica adunare de la Alba 
Iulia. si cu inginerul Ștefan 
Onciu, directorul întreprin
derii agricole de stat. în 
centru tronează monumen
tul ostașului român, opera 
regretatului Vida Gheza, loc 
de pelerinaj și de pios 
omagiu adus jertfei înain
tașilor. Un loc unde nu se 
usucă niciodată florile.

— Vedeți cit s-a con
struit in Cărei ? — ne atra
ge atenția Ioap Gherman. 
Toate blocurile acestea sînt 
noi. în ultimii 18 ani. 3 500 
de familii din orașul nos
tru s-au mutat în aparta
mente noi. S-au construit 
și școli, și casă de cultură... 
Odinioară. In Cărei existau 
doar citeva ateliere mește
șugărești și o presă de ulei. 
Acum. Careiul produce uti
laj tehnologic pentru eco-

a tuturor, de a-1 vedea în
florind necontenit.

Cuvintele lui Stefan 
Onciu ar putea fi întărite 
printr-o cifră elocventă : 
1 300 milioane lei. Este va
loarea Investițiilor din a- 
cest cincinal sau. altfel 
spus, valoarea celor opt noi 
obiective în curs de edifi
care. Opt șantiere de con
strucții industriale, un șan
tier local pentru construc
ții de locuințe și. la tot pa-

CĂREI
nomla națională șl pentru 
export, precum și o gamă 
largă de produse ale indus
triei ușoare și alimentare, 
în prezent, la noi se con
struiește o fabrică de zahăr 
modernă, de mare capaci
tate. cea mai mare investi
ție din județ.

— Dealtfel — intervine 
Ștefan Onciu — Careiul 
este un adevărat șantier. 
După eum vedeți, peste tot 
se construiește, oamenii se 
mută In case noi. fabricile 
tși adaugă noi capacități de 
producție, orașul întinereș
te eu fiecare zi. De aceea 
11 Iubim. Pentru că este cu 
fiecare zi mai nou. mal 
frumos. Și pentru că tot ce 
I se adaugă reprezintă 
munca și năzuința noastră.

iul, clădiri noi, răsărind 
dintre pomi, care, și ei, 
parcă au fost luati in 
calcul de arhitect...

— Mica noastră localitate 
de altădată — avea șă ne 
spună tovarășul Zsigmond 
Mayer, secretar al comite
tului orășenesc de partid — 
a cunoscut in anii de după 
Eliberare, și mai ales, In 
ultimele două decenii, o 
dezvoltare extraordinară. 
Cind eram eu copil, Ca
reiul era un orășel de cim- 
pie intr-un nor de praf. Nu 
exista rețea de canalizare, 
nu existau fabrici, uzine. 
Case cu etaj nu se vedeau 
decît în centru. Noul chip 
al orașului reprezintă o ex
presie grăitoare a politicii 
partidului nostru de dez
voltare armonioasă a între
gii țări, de repartizare ra

țională a forțelor de pro
ducție pe intreg cuprinsul 
țării. Există acum aipi 18 
întreprinderi industriale, 
dintre care 13 s-au con
struit in ultimele două 
decenii, transformind o- 
rasul dintr-o localitate 
preponderent agrară in- 
tr-un puternic centru in- 
dustrial-agrar. Printre în
treprinderile noi se numă
ră fabrica de lapte, fabrica 
de conserve, noua secție de 
prelucrare a boabelor soia 
Ia fabrica de ulei „Ardea
lul", stația de epurare, 
hala de producție de la 
întreprinderea de pro
ducție și prestări servicii 
și altele. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a vizitat de 
mai multe ori, a apreciat 
realizările obținute si ne-a 
dat prețioase indicații cu 
privire la dezvoltarea și în
scrierea orașului nostru pe 
coordonatele progresului, 
civilizației și bunăstării, 
insufllndu-ne întotdeauna 
mai multă Încredere in for
țele noastre.

...Acesta este Careiul. Un 
oraș plin de istorie, un 
oraș In plină istorie. Un 
oraș care, acum, in 1983. 
realizează o producție in
dustrială de 250 de ori mai 
mare decît în 1948. Acesta 
este Careiul. frumoasa ce
tate din margine de tară, 
cu oameni harnici și gos
podari. Un oraș în care is
toria contemporană în
seamnă muncă și viată în
frățite sub semnul patrio
tismului socialist.

t V
PROGRAMUL I

13.00 Telex
13,03 La sftrșlt de sâptâmln» (parțial 

color). Din cuprins : • Gala dese
nului animat ; • Mari momente 
ale baletului ; • Profesiunea de 
credință a unui medic ; • Invita
tul emisiunii : Mircea Lucescu. 
antrenorul echipei naționale de 
fotbal * tn direct : ,,O dedicație 
muzicală- oferită de Dumitru Făr- 
cașu echipei naționale de fotbal

18.43 Noiembrie — cronica evenimente
lor politice

17,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal (parțial color)
10,13 Omagiul șl legămtntul solemn ale 

tinerei generații la Alba Iulia
19.43 Energia — o problemă a tuturor
19.55 Teleenciclopedla
30.15 Unirea — visarea de veacuri șl 

înalta împlinire a poporului ro
mân

30.30 Film serial : Frontul invizibil (co
lor). Episodul 6

31.30 Șl la Iași... varietăți I (color). 
Spectacol eu public

32.20 Telejurnal (parțial color). Sport
22.30 Romanțe la Iași (color) 
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 1

19,00 Telejurnal
19.15 Buletinul rutier al Capitale!
19,23 Moștenire pentru viitor. Ideea uni

tății naționale — trăsătură defini
torie a literaturii române (IV)

19.50 Șlagăre In devenire
21.20 Tricolorul tei arta populară româ

nească
31.33 Bijuterii muzicale
22.20 Telejurnal • Sport
32.30 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți I
33,00 închiderea programului

Mîine, etapă în divizia „A“ de fotbal
Campionatul diviziei A la fotbal 

se reia duminică. 4 decembrie cu 
meciurile etapei a 14-a. Pe stadionul 
„23 August" din Capitală se va des
fășura un atractiv cuplaj In oare, de 
la ora 12.00. se vor intîlni echipeie 
Rapid și Steaua, iar In continuare 
se va disputa partida dintre forma
țiile Sportul studențesc si Dinamo.

în tară vor avea loc următoarele

jocuri : F.C. OU — Universitatea 
Craiova : F.C. Bihor Oradea — Chi
mia Rm. Vilcea ; Politehnica Iași — 
Jiul Petroșani ; A.S.A. Tg. Mureș — 
Corvinul Hunedoara ; C.S. Tîrgoviș- 
te — Petrolul Ploiești ; F.C. Baia 
Mare — F.C. Argeș Pitești ; Dună
rea C.S.U. Galati — S.C. Bacău. 
Toate meciurile vor Începe la ora 
14,00.

Sportivi români In competiții internaționale
• BALCANIADA DE BOX desfă

șurată la Atena a fost dominată la 
actuala ediție de pugiliștii români, 
care au cucerit șase titluri de cam
pioni prin Vasiie Ciobanu (categoria 
semimuscă). Georgel Oprișor (ca- 
teg. pană). Eugen Preda (categ. se- 
miușoară). Mircea Fulger (categ. 
ușoară). Mihai Ciubotaru (categ. se- 
mimijlocie) și Gheorghe Simion (ca
teg. mijlocie mică).

S-au calificat, de asemenea, tn fi
nale. obținind medaliile de argint, 
Gheorghe Negoiță (categ. cocoș), 
Doru Maricescu (categ. mijlocie) și 
Gheorghe Preda (categ. grea).

• La Varșovia, in cadrul intilnirii 
Internationale amicale de haltere 
dintre echipa Steaua București și 
formația locală Lcgia, sportivul ro
mân Petre Dumitru (categoria 90 
kg) a stabilit un nou record națio
nal la stilul „smuls", eu performan
ta de 168 kg.

• în prima zi a campionatului 
balcanic masculin de handbal, care 
se desfășoară la Ankara, s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Iugo
slavia — Turcia 30—18 ; Bulgaria — 
Selecționata secundă a Turciei 37—17. 
Echipa României a avut zi liberă.

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu

prins Intre 3 decembrie, ora 20 — 9 
decembrie, ora 20. In țară t Vremea va 
ti rece, mal ales la începutul Interva
lului. Cerul va fi temporar nor os. Vor 
cădea precipitații locale, mal ales sub 
formă de ninsoare. Izolat, condiții de 
producere a poleiului. Looal. dimineața 
șl seara se va produce ceată. Vtntul va 
sufla slab pină la moderat, cu unele

Intensificări tn sudul țârii, cu viteze 
pină la 55 km/h. Temperatura va crește 
In zonele de deal și de munte, spre 
sfirșltul intervalului. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre minus 12 și 
minus 2 grade, mai coborite tn primele 
nopți, iar cele maxime Intre minus 7 și 
plus 3 grade, mai ridicate In ultimele 
zile. In București : Vreme rece. Cerul 
va fi temporar noros, favorabil ninso
rii. Vint slab pînă la moderat. In ulti
mele zile — condiții de producere a 
eețil. Temperaturile minime vor oscila 
Intre minus 9 și minus 4 grade, iar cele 
maxime intre minus 3 șl plus 2 grade. 
(Corneliu Pop, meteorolog de serviciu)

DE LA C. E. C.
Pentru păstrarea In siguranță <-> 

economiilor bănești personale și 
oentru sporirea acestora prin do 
blnzi și ciștiguri, populația are 1 ' 
dispoziție variate forme și instru
mente de economisire. Unui din 
-ele mai solicitate și utilizate este 
libretul de economii cu dobindă.

Libretul de economii cu dobin
dă se emite, după dorința depu
nătorului. ..la vedere" sau ..pe ter
men". Depunerile „la vedere" sin 
acelea pentru care depunătorul nu 
stabilește un termen de păstrări 
a banilor la C.E.C. și pentru can- 
se acordă o dobindă anuală de 4,5 
la sută. Depunerile „pe termen" 
se fac pentru minimum un an. La 
dorința depunătorului, sumele de 
ause „pe termen" se pot restitui ■ 
nainte de împlinirea unui < 
?entru depunerile „pe termen 
acordă o dobindă de 6 la sutl 
an, iar în cazul in care banii 
retrag înainte de împlinirea tei 
nului de un an. dobindă care 
acordă este de 4 la sută.

Solicitarea largă de care se 
bucură acest libret se datoreste. 
orintre altele, și fantului că acesta 
noate fi utilizat de către titular 
nentru efectuarea de operații du 
depuneri și restituiri in toate 
localitățile din țară. Emiterea 
acestor librete, precum sl operați
ile ulterioare de depuneri și rest'- 
tuiri pot fi solicitate la toate uni- 
•âtile C.E.C., precum și la unităti1-1 
loșta’e și cooperativele de credit 
autorizate.

Titularii libretelor de economi' 
cu dobindă beneficiază in același 
‘imp de toate drepturile și avan- 
ajele generale acordate prin 

'ege depunătorilor la C.E.C.

cinema
• Stejar — extremă urgență : PA
TRIA (11 86 25) — 9; 11,30; 14; 17; 19,30.
• Felix șt Otilla : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12: 16; 19.
• Viața la castel : CAPITOL (16 29 17) 
— 9; 11,15; 13,80; 15,45: 18: 20.
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;
13,30; 15.45: 18: 20.15, FLAMURA 
(85 77 12) — 8.15; 12: 16; 18 ; 20.

• Lovind o pasăre de pradă x EX
CELSIOR (65 40 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 eurcubeu : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) - 15,30: 17.30; 19,30.
• Pe malul sting al Dunării albastre:
COTROCENI (40 48 48) — 15; 17,15;
19.30, MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15;
19.30.
• Balul de slmbătă seara : PACEA 
(60 30 85) - 15,30; 17,30: 19,30.
• Artista, dolarii și ardelenii : VII
TORUL (11 48 03) - 15,30: 17,30; 19,30.
• Căruța cu mere: COSMOS (27 54 95)
— 9,30: 11,30: 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Neamul Șoimăreștilor : FLACARA 
(20 33 40) — 15,30; 18.
> Loto-Pr on o *82:  FESTIVAL (15 83 84)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Rubedeniile : SALA MICA A PA

LATULUI - 15: 17,15, UNION (13 49 04) 
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• 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.
• Spectacol la comandă : PRO
GRESUL (23 94 10) - 16; 18; 20.
• Călătorul eu cătușe : CENTRAL 
(14 12 24) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Lukas : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9: 11; 13,15; 15.30: 19,30.
• Program de documentare i TIM
PURI NOI - 18.
• Hercule cucerește Atlantida : TO
MIS (21 49 46) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Elvis : STUDIO (50 53 15) — 10;
12,30; 15: 17,15: 19,30.
• 39 de trepte : SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15: 13.30: 15,45; 18; 20,15.

• Lanțul amintirilor : FAVORIT 
(45 31 70) - 9,15; 12,15; 16,30; 19,30.
• Program de desene animate — 9; 
fl; 13; 17,15; Adio, dar rămln cu tine 
— 15: 19,15: DOINA (16 35 38).
• Atenție la gafe ! : GRIVIJA
(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.
• Domnul miliard : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Albinuța : BUZEȘTI (50 43 58) -
15,30: 17,30; 19,30.
• Drumul spre victorie t DACIA
(50 35 94) - 9; 11,30; 14; 17; 19,30, FE
RENTAR] (80 49 85) — 10,30; 15,30;
17,45; 20.
• Sindromul t ARTA (21 31 80) —9; 
12; 16; 19.

............. ....................... ......

• Zile din trecut ; VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Despărțire temporară : LIRA 
(31 71 71) — 15,30; 18,30.

teatre

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — ÎS; Gustul parvenirii — 
19; (sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : 
O zi de odihnă — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, 
fluturi — 15; Niște țărani — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Mtriiala — 15; Stop pe autostradă —
19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 19.
• Teatrul „Nottara- (59 31 03, sala 
Magheru) : Jocul vieții șl al morțli - 
19,30; (sala Studio) : Acești Îngeri 
triști — 15.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) ; Incidentul — 19; (sala Giu- 
leștl, 18 04 85); Arta conversației — 18.

• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 16; Revista revistelor — 19,30; 
(sala Victoria, 50 58 65) : Frumosul 
din pădurea zăpăcită — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor șl clntec
— 19.
• Teatrul „Ion Vasllescu- (12 27 45) ; 
Piatră la rinichi — 19.
• Teatrul evreiesc da stat (20 39 70) : 
Spectacol de folclor evreieso — 18.30
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) 
Visul de aur — 10; Vremea dragostei
— 19.
• Teatrul „Țăndărică- (15 23 77): Făt- 
Frumos din lacrimă — 17.
• Circul București (110120): Popeye 
marinarul șl corabia veseliei — 16:
19.30.

r
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI^ NICOLAE CEAUȘEȘCU

LA ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ ANIVERSĂRII UNIRII 

Un molzaw apel la acțiune pentru salvgardarea 
Europei si a întregii omeniri de primejdia nucleară

Manifestări peste hotare consacrate 
celei de-a 65-a aniversări a făuririi

statului național unitar român

Din transmisiile directe de la radio ți televiziune, prin intermediul 
presei, oamenii muncii de pe tot cuprinsul patriei au ascultat Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu la Adunarea omagială consacrată Unirii. 
Vibrantă evocare a luptei poporului român pentru împlinirea mărețelor 
sale idealuri de unitate și independență națională, expunerea secretam- 
lui general al partidului, președintele Republicii, prezentind obiectivele 
mobilizatoare ale etapei actuale și de perspectivă in dezvoltarea socia
listă a patriei, a ilustrat totodată, din nou, cu deosebită forță, voința 
nestrămutată a României socialiste de a-și intensifica eforturile pentru 
salvgardarea păcii in Europa și in lume, pentru apărarea dreptului fun
damental, inalienabil al popoarelor la existență, la viață.

Iși găsesc in aceasta, o dată mai mult, expresie pregnantă înalta răs
pundere față de destinele păcii, preocuparea stăruitoare, nesecatul spirit

de inițiativă, atenția excepțională pe care tovarășul Nicolae Ceaușeseu o 
acordă problemei de cea mai acută stringență pentru intreaga omenire : 
oprirea amplasării noilor rachete in Europa, reluarea tratativelor de la 
Geneva in vederea realizării unui acord pentru retragerea și distrugerea 
tuturor armelor nucleare de pe continent.

Oamenii muncii, toți cetățenii României socialiste Iși exprimă deplina 
ți unanima aprobare față de ideile cuprinse in magistrala expunere a 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu, față de inițiativele sale realiste si con
structive, față de propunerile cuprinse in recenta Declarație a Comite
tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat ți guvernului 
român, menite să ducă la măsuri efective pentru înlăturarea primejdiei 
nucleare, astfel incit popoarele europene, toate popoarele lumii să-ți 
poată consacra eforturile făuririi unui viitor de pace ți prosperitate.

Magistral exemplu de înaltă 
responsabilitate față de soarta omenirii

Cu adîncă satisfacție sl legitimă 
mîndrie. atit eu. cit si tovarășii 
mei de muncă am luat cunoștință 
de noua si Înflăcărată chemare la 
pace adresată lumii de tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu in Expunerea te 
Adunarea omagială consacrată Ma
rii Uniri. Arătînd că in viata in
ternațională s-a creat o situație 
extrem de gravă, ca urmare a es
caladării cursei înarmărilor, secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, a chemat din 
nou la intensificarea eforturilor in 
vederea opririi amplasării de noi 
rachete nucleare in Europa, pentru 
reluarea tratativelor. 6pre a se a- 
junge la lichidarea tuturor rache
telor de pe continent, la eliminarea 
definitivă a primejdiei nucleare.

Prin propunerile realiste, con
crete. menite să ducă la schimba
rea actualei evoluții în direcția do
rită de popoare, expunerea condu
cătorului partidului si statului nos
tru face o dată mai mult dovada 
unei înalte răspunderi pentru soar
ta întregii omeniri.

Propunerile tării noastre sînt 
realiste si concrete. Ele pot con
tribui la reducerea imediată a pe
ricolului nuclear, fără a păgubi 
ori dezavantaja o parte sau alta, 
fiindcă slujesc mai presus de orice 
interesele de pace și progres ale 
tuturor națiunilor. Sînt. totodată, 
măsuri care au in vedere soluțio
narea de ansamblu. în profunzi
me. a problemei lichidării arma
mentelor nucleare pe continent. Pe 
bună dreptate, partidul si statul

Cerința vitală: NU rachetelor, 
DA tratativelor!

Magistrala Expunere a tovarășu
lui Nicolae Ceaușeseu la Adunarea 
festivă consacrată sărbătoririi a 65 
de ani de la făurirea statului na
țional unitar român, moment cu 
profunde rezonante în conștiința 
întregii noastre națiuni, a dat din 
nou expresie, cu deosebită forță 
de convingere voinței de pace a 
poporului român înscrise in ma
tricea ființei sale multimilenare. 
Poporul nostru este convins că 
pacea constituie bunul suprem al 
omenirii, condiția oricărei creații și 
împliniri, premisa majoră a cultu
rii și civilizației umane, un drept 
firesc, fundamental al omului, al 
popoarelor. Cuvintul „Pace" unește 
astăzi toate popoarele, iar mesajul 
ce-1 poartă conține forța universa
lă a dorinței oamenilor de pe pla
neta Pămînt de a trăi și munci în 
liniște, de a se bucura de viață. 
Astăzi, cînd omenirea se află „în 
cel de-al 12-lea ceas, în momentul 
hotăritor pentru șxistența lumii", 
după cum afirmă cu îngrijorare 
președintele României. ..Pacea — 
Dezarmarea" sînt termenii unei re
lații fundamentale. în afara căreia 
nu poate fi concepută viața.

Declarația Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. Consi
liului de Stat și Guvernului Repu
blicii Socialiste România. reafir- 
mînd voința de pace a poporului 
nostru, angajamentul său solemn 
de a lupta pentru pace șl de a o 
apăra, prezintă. în același timp, un 
program larg de acțiune, realist 
și concret, a cărui aplicare ar con
duce la reducerea tensiunii extre
me existente astăzi pe glob. Acest 
program deschide o largă perspec
tivă, preconizînd un ansamblu de 
măsuri de natură să ducă la lichi
darea armamentelor nucleare.

Un ansamblu de măsuri caracterizat 
prin înțelepciune, cutezanță și realism

în ultimele zile, am aflat cu stu
poare că — nesocotindu-se voința 
și năzuințele popoarelor, atit de 
clar exprimate în „marșurile păcii", 
a milioane si milioane de oameni 
de pe diverse meridiane ale Terrei. 
emoționantele pagini de protest ale 
minților luminate de pe tot globul 
— în Europa au sosit componente 
ale noilor rachete americane care 
urmează să fie instalate oe terito
riul unor țări vest-europene. că 
s-au anuntat măsuri de răsDuns la 
aceste acte, că tratativele de la Ge
neva in problema euroracheteior 
s-au întrerupt, ceea ce nu face decit 
să stimuleze si mai mult cursa înar
mărilor nucleare, să mărească peri
colul stingerii pentru totdeauna a 
vieții oe pămint.

în tara noastră. înțeleptul condu
cător al României socialiste, pre
ședintele Nicolae Ceaușeseu. si-a ri
dicat din nou glasul, cerind ca a- 
cum. în al 12-lea ceas, să se opreas
că amplasarea noilor rachete cu 
rază medie de acțiune, să se treacă 
la retragerea și d'strugerea celor 
existente. Expunerea oe care pre
ședintele tării a făcut-o la Adu
narea festivă consacrată sărbători
rii a 65 de ani de la făurirea sta
tului național unitar român con

nostru, tovarășul Nicolae Ceausescu 
exprimă convingerea că acum, cînd 
încă nu este prea tîrziu. se mai 
poate acționa pentru a folosi posi
bilitățile existente în vederea evi
tării catastrofei, pentru a se pune 
capăt înarmărilor racheto-nucleare. 
pentru trecerea la denuclearizarea 
Europei și salvgardarea păcii. 
Acum, mai mult ca oricind. se cere 
din partea guvernelor, a oamenilor 
politici să dea dovadă de înțelep
ciune si realism, de responsabilita
te față de soarta păcii, așa cum 
doresc cu toată ardoarea propriile 
lor popoare. popoarele întregii 
lumi. Voința unanimă a tuturor na
țiunilor de a trăi în liniște, pace 
și libertate, de a-și consacra efor
turile pentru împlinirea năzuințe
lor de progres si bunăstare nu 
poate fi infrîntă ; ea trebuie să se 
regăsească în actele politice ale 
conducătorilor de state.

Oamenii muncii din întreprinde
rea noastră susțin cu întreaga lor 
hotărîre inițiativele realiste elabo
rate de tovarășul Nicolae Ceaușeseu. 
propunerile cuprinse in Declara
ția Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. Consiliului de Stat 
și guvernului român si cer cu fer
mitate să se dea dovadă de rațiu
ne. de reținere, pentru ca civili
zația Europei, viața pe acest pă- 
mint să fie salvate.

Dumitru DIACONESCU
Erou al Muncii Socialiste, 
maistru la Întreprinderea 
de tractoare Brașov

Acum, cînd omenirea se află In 
grea cumpănă, conducătorii statelor 
au datoria să se așeze neintirziat 
la masa tratativelor, adueîndu-și 
aminte de înțelepciunea postulatu
lui înscris în Carta Națiunilor 
Unite : „Noi. popoarele Națiunilor 
Unite, hotărîte să izbăvim genera
țiile viitoare de flagelul războiului, 
să ne reafirmăm credința în 
drepturile fundamentale ale omu
lui. în demnitatea și valoarea per
soanei umane, în egalitatea în 
drepturi a popoarelor mari și mici, 
să acceptăm principii si să Insti
tuim metode care să garanteze că 
forța armată nu va fi folosită decit 
tn interesul comun".

Ca dascăl și om de îtllnță. consi
der că, așa cum in atitea rinduri a 
subliniat prin importantele sale ac
țiuni Comitetul național român 
„Oamenîi de știință și pacea", con
dus cu strălucire de tovarășa aca
demician doctor inginer Elena 
Ceaușeseu, eminent om politie și 
savant de renume mondial, a sosit 
momentul în care se cere ca savan- 
ții din lumea întreagă să-si -uneas
că forțele pentru a lichida cu dua
litatea științei și a orienta activi
tatea de creație științifică numai în 
direcția rezolvării rroblemelor ce 
servesc fericirii omenirii, ridicării 
culturii și civilizației pe noi trepte 
de progres. A sosit momentul în 
care se impune să ieșim din labora
toare și să arătăm, cu toată puterea 
de convingere a argumentelor știin
țifice. conducătorilor politici că la 
ora actuală apărarea civilizației și 
a existentei umane este telul su
prem pentru atingerea căruia nu 
trebuie precupețit nici un efort.

Acad. loan ANTON 
vicepreședinte al Academiei 
Republicii Socialiste România

stituie o nouă expresie a hotă- 
ririi României da a face totul 
pentru oprirea careului periculos 
al evenimentelor, pentru elibe
rarea Europei și a întregii lumi 
de coșmarul armelor nucleare. De
clarația Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al 
Partidului Comuiist Român. Con
siliului de St»t si guvernu
lui conține ta acest sens un pro
gram clar de ac iune caracterizat 
prin cutezanță și realism. în primul 
rînd este eviden'iată necesitatea o- 
pririi oricăror licrări de amplasare 
a rachetelor amsricane în Europa; 
menținerii in droozite a rachetelor 
deja aduse în RF.G. si Marea Bri- 
tanie. renunțări! la aducerea de noi 
rachete De tertoriul unor 6tate 
vest-europene. ’rț același timp, este 
relevată necesiatea ca U.R.S.S. să 
revină asupra năsurilor anunțate.

România mai propune, totodată, 
reluarea tratatvelor sovieto-ameri- 
cane de la Gereva în scopul de a se 
ajunge la un acord care să ducă la 
oprirea amplasării de noi rachete, 
la retragerea îi distrugerea celor 
existente.

Ne intrebăn dacă cel capabili să 
dezlăntuiască un război al sfîrsitu- 
lui lumii nu vid in jurul lor nici un

PACEA - voința unanimă 
a popoarelor

(Desen din publicația „FORUM POUR LE DESARMEMENT")
--------------------------- ~----------------------------------------------- -

copil cu obra jii rumeni, alergi nd 
neștiutor după o minge, dacă n-au 
fii si fiice in prag de viată, orivin- 
du-și cu ochi umezi pe viitorul sau 
viitoarea tovarășă oe drumul fe
ricit al iubirii si al Împlinirii visu
rilor: dacă n-au citit nici o oagină 
din marile epopei create de umani
tate. in care pensonaie cu prototi
puri reale zimbesc. plina dureri o- 
menesti. se aruncă în primejdii 
pentru binele obștesc, pagini ale 
înțelepciunii veacurilor și milenii
lor — trepte de la care omenirea de 
azi ar trebui să uree mereu mai 
sus: dacă n-au pierdut nici unul, 
niciodată ființe dragi, dacă ei în
șiși s-au săturat de viată si singura 
lor aspirație este moartea in heca
tomba universala a celor aproape 5 
miliarde de ființe omenești. Se plă-

Popoarele au nevoie nu de justificări 
pentru înarmâriie nucleare, ci de măsuri 

pentru oprirea instalării rachetelor
În condițiile in care, drept urmare 

a intensificării cuxsei înarmărilor 
atomice, a crescut pericolul de 
război, al unei catastrofe nucleare. 
România socialistă, președintele 
Bău, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
au luat o serie de initiative de 
amplu ecou international vizind 
oprirea amplasării noilor rachete in 
Europa, retragerea și distrugerea 
celor existente. Asemenea initiati
ve și acțiuni — caracterizate prin 
inteienciune. cutezanță si realism 
— si care au fost reafirmate în ma
gistrala Expunere a președintelui 
tării 1a Adunarea omagială consa
crată aniversării a 65 de ani de la 
făurirea statului national unitar ro
mân. sînt pornite dintr-un inalt 
simt de răspundere fată de prezen
tul si viitorul națiunii noastre so
cialiste. al întregii omeniri. Iată de 
ce ele se bucură de aprobarea În
tregului popor.

Trăita, intr-adevăr, momente gre
le. în asemenea împrejurări. 
România socialistă, prin Declarația 
Comitetului Politic Executiv ai 
C.C. al P.C.R.. Consiliului de Stat 
si guvernului, cheamă la intensifi
carea eforturilor pentru a se opri 
aplicarea î-n practică a măsurilor 
de amplasare a noilor rachete, la 
reluarea tratativelor de la Geneva 
dintre S.U.A. și U.R.S.S. Documen
tul este o expresie a unei politici 
externa principiale, care spune ade
vărul. pentru a dinamiza conștiin
țele umanității, a mobiliza popoare
le la luptă pentru apărarea păcii, 
pentru salvgardarea propriei lor 
existențe.

împreună cu ceilalți colegi din 
domeniu! învătămîntului. ne ocu
păm de creșterea, formarea și edu

nuieste grozăvia războiului nuclear, 
fără să fie ascultate milioanele de 
glasuri care scandează : „Pace !“ 

Ca vechi dascăl, nu pot decit să 
subscriu cu intreaga mea ființă la 
toate inițiativele de pace si dezar
mare ale președintelui tării, la noi
le propuneri conținute in Declarația 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. Consiliului de Stat si 
guvernului. Ele evidențiază din 
nou că. mai presus de orice, trebuie 
puse interesele popoarelor, dorința 
lor de a conviețui in pace si liniște, 
de a înainta oe calea progresului si 
civilizației. te adăpost de pericolul 
unei noi si pustiitoare conflagrații 
mondiale.

Prof. univ. dr.
Emilia ST. M1L1CESCU

carea tinerei generații din România 
socialistă. Noi pregătim această ge
nerație pentru viață, îi învățăm pe 
tineri să fie buni, să fie muncitori, 
să devină cadre bine pregătite, pen
tru a-și aduce din plin contribuția 
la înflorirea patriei noastre, pentru 
un viitor pașnic, fericit. Și atunci 
ne întrebăm, trebuie să ne între
băm : cum poate fi justificată acu
mularea pe continentul european a 
uriașelor cantități de arme nuclea
re menite să distrugă tot ceea ce a 
creat omenirea de-a lungul milenii
lor 1 Datoria noastră este de a spu
ne deschis și cinstit tinerilor, oa
menilor de bine de pretutindeni 
adevărul : noile rachete nu servesc 
și nu pot servi pacea. Dimpotrivă, 
ele măresc pericolul războiului nu
clear, al catastrofei atomice.

Alături de toți dascălii, de toți 
oamenii muncii din țara noastră, 
fără deosebire de naționalitate. îmi 
exprim totala adeziune la acțiunile 
de pace pornite din inițiativa iubi
tului nostru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu. în acest ai 
12-lea ceas, conducătorii de state 
trebuie să înțeleagă că este necesar 
să pună mai presus de orice inte
resele popoarelor, că trebuie să 
facă totul pentru a se opri imediat 
amplasarea noilor rachete, a se eli
bera Europa și lumea întreagă de 
armele nucleare, astfel incit toate 
națiunile să-și poată dedica forțele 
creației pașnice, edificării unui vii
tor de pace și prosperitate.

SZI1AGY Iuliu
președintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară 
din județul Sălaj

PARIS 3 (Agerpres). — Corespon
dență de la Virgil Dănciulcscu : La 
Paris, sărbătoarea Marii Uniri de la 
1 Decembrie a cunoscut o strălu
cire deosebită, datorită publicului 
numeros, reprezentativ pentru viata 
politică și social-cuitufală franceză, 
care a tinut să ia parte la aniversa
rea acestui eveniment de epocală în
semnătate in istoria patriei noastre, 
dar mai ales datorită sentimentelor 
exprimate, a prieteniei calde mani
festate fată de poporul nostru, a in
teresului vădit pentru trecutul glorios 
și devenirea sa socialistă, cînd intre 
țările lumii, sub conducerea pre
ședintelui său. tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, România cunoaște un 
prestigiu fără precedent.

Manifestarea consacrată Unirii, 
desfășurată la Ambasada României 
de Ia Paris, a fost deschisă de am
basadorul Dumitru Aninoiu. care, e- 
vocind importanța evenimentului is
toric cinstit la 1 Decembrie de po
porul român și de toți prietenii țării 
noastre din lume, a subliniat rever
berația puternică a ideii de unitate 
in conștiința națiunii noastre, sem
nificația adtacă a unității poporului 
in jurul partidului, ai secretaru
lui său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu. In opera de edificare a 
societății socialiste.

Despre Unirea de la 1 Decembrie 
1918, despre multisecularele sale ră
dăcini istorice, despre Însemnătatea 
și ecoul Unirii pe scena politică 
mondială a vorbit, apoi, profesorul 
Virgil Cândea.

Seara românească organizată la 
Paris a fost continuată de un recital 
susținut de naistul Gheorghe Zamfir 
care a interpretat cu virtuozitate 
piese din repertoriul popular și clasic 
românesc. Programul cultural s-a în
cheiat cu o lectură a actorului Ion 
Lucian, care a prezentai, acompaniat 
la nai de Gheorghe Zamfir, o tradu
cere tn franceză a baladei Miorița.

Manifestarea a fost prefațată de 
vernisajul unei expoziții de carte 
istorică și social-politică românească, 
tn cuprinsul căreia, intre cele peste 
300 de titluri prezentate, la loc de 
frunte se află operele tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu si lucrări consa
crate prodigioasei sale activități teo
retice șt practice. A fost inaugurată, 
de asemenea, o expoziție documen
tară de fotografii.

Au participat membri ai parlamen
tului, funcționari superiori din mi
nistere. reprezentanți ai asociațiilor 
de prietenie româno-franceze, oa
meni de cultură și artă, conducători 
ai unor Întreprinderi economice care 
întrețin relații cu Întreprinderi din 
țara noastră, membri ai corpului di
plomatic, ziariști, un numeros public.

Printre cei prezenți s-au aflat 
Franțois Massot, vicepreședinte a] 
Adunării Naționale, președinte al 
Grupului de prietenie Franța-Româ- 
nia din Adunarea Națională, care, 
amintindu-și cu plăcere de cele două 
vizite făcute în România, a subliniat 
„atmosfera de caldă prietenie a aces
tei seri românești, care nu-i istorie, 
ci prezent — prezentul unei puter
nice spiritualități".

La dezvoltarea relațiilor da priete
nie româno-franceze s-a referit 
Jacques Laik, secretar național al 
Partidului Socialist Unificat, cane, 
apreciind politica externă a Româ
niei. a arătat că „ea oferă, prin Ini
țiativele președintelui Nicolae 
Ceaușeseu. soluții constructive, nece
sare in actuala situație, deosebit de 
gravă, creată in lume șl. in special, 
in Europa".

La rtadul său, senatorul Jean 
Buech, evocind vizitele făcute In 
țara noastră, a reliefat tradițiile 
prieteniei româno-franceze. apreciind 
că „noi avem acum datoria să le 
continuăm, să le dezvoltăm, să le 
Întărim".

„Animat de asemenea sentimente 
prietenești am fost de curind in 
România" — a spus George Gode- 
bert. nresedinteie Asociației „Amicii 
lui Panait Istrati". „Și a fost pentru 
mine o călătorie minunată. Am văzut 
foarte multe și am in teles si mai bine 
de ce și noi. prin asociația noastră, 
trebuie să facem totul pentru a în
tări relațiile eulturale. si. desigur, șl 
pe alte planuri, intre Franța și 
România".

Sărbătorirea zilei de l Decembrie 
a prilejuit, la Paris, calde manifes
tări ale prieteniei româno-franceze. 
ale sentimentelor de simpatie șl sti
mă pentru România socialistă, pen
tru președintele său, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu. subliniindu-se și 
cu acest prilej prețuirea de care se 
bucură. In cele mai largi cercuri ale 
opiniei publice, dezvoltarea României 
contemporane.

BONN 2 (Agerpres). — La 1 de
cembrie. in orașul vest-german Arns
berg. înfrățit cu Alba Iulia. a avut 
loc o adunare festivă dedicată celei 
de-a 65-a aniversări a făuririi sta
tului national unitar român.

Primarul orașului Arnsberg. Ger
hard Teriet. a rostit o amplă alocu
țiune în care s-a referit la lupta 
seculară a poporului român pentru 
Împlinirea Idealurilor Oale de anitate. 
Vorbitorul a subliniat că. „românii 
urmașii dacilor si romanilor, s-au 
impus ca un popor unitar ne soiul 
strămoșesc al vechii Dacii. Ei și-an 
păstrat de-a lungul timpului identi
tatea și oămintul si si-au asigurat 
continuitatea vieții materiale si spi
rituale". Ca o încununare a luptei 
poporului român pentru unitate na
țională. ..la 1 Decembrie 1918 — a 
spus vorbitorul — oaste 100 000 de 
români au hotărft In orașul înfrățit 
cu noi — Alba Iulia — unirea Tran
silvaniei cu țara".

Referindu-se Ia România contem
porană. Gerhard Teriet a subliniat : 
„Mai ales după 1965. sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușeseu. po
porul român, stănîn pe soarta sa. a 
transformat România intr-o tară în
floritoare".

Evidențiind recentele initiative ale 
președintelui Nicolae Ceausescu ia 
direcția înlăturării pericolului nu
clear si salvgardării păcii, vorbitorul 
a arătat : ..Apelul său nu va rămîne 
fără ecou. Nicolae Ceaușeseu este un 
apreciat om de stat care se bucură. 
In întreaga lume, de un inalt presti
giu. un om Dolitic care se oronuntă 
neobosit pentru crearea unei atmos
fere de îfteredere si de colaborare 
fructuoasă intre națiuni, oentru reali
zarea unei dezvoltări libere si suve
rane a ponoaretor. în condiții de pace 
si conlucrare internațională". „Dorim 
președintelui Nicolae Ceausescu sl 
ponorului său — a spus primarul ora
șului Arnsberg — o viată ia pace, 
libertate si securitate".

în încheiere, el a dat citire unei 
telegrame de felicitare adresate, cu 
acest orilei. municipiului Alba Iulia.

în cuvintul său, ambasadorul 
României la Bonn, Ion Râmbu, a 
făcut o trecere în revistă a princi
palelor evenimente din Istoria mile
nară a poporului român, care relie
fează voința sa de unitate, indepen

dență, libertate națională și socială.
După ce s-a referit pe larg la 

semnificația Marii Uniri de la 1 De
cembrie 1918, vorbitorul a prezentat 
realizările României socialiste con
temporan?, rolul președintelui 
Nicolae Ceaușeseu in elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și ex
terne a României, inițiativele sale de 
amplă rezonanță internațională pen
tru oprirea cursei Înarmărilor nu
cleare pe continentul european, pen
tru o Europă unită, a păcii. Înțele
gerii și colaborării.

Au participat membri al Bundeșta- 
gului. reprezentant! ai partidelor po- 
Iitițe vest-germane. oameni de cul
tură. ziariști, numeroși cetățeni ai 
orașului Arnsberg.

Cu același prilej, In orașul Dilssel- 
dorf a avut loc o seară culturală ro
mânească. Evenimentul istoric de la 
1 Decembrie 1918 a fost evocat da 
prof. V. Ott si de atașatul cultural 
«i Ambasadei României la Bonn.

VIENA 2 (Agerpres). — în sala 
vechii Primării din Viena • avut loc, 
sub auspiciile Asociației Austria— 
România și ale Ambasadei tării noas
tre in Austria, o adunare festivă 
dedicată celei de-a 65-a aniversări a 
făuririi statului national unitar ro
mân.

Secretarul general al asociației, 
Stephan Kukla, a transmis poporu
lui român felicitări și urări de noi 
împliniri din nartea prietenilor 
României din Austria cu ocazia a- 
cestei aniversări. remarcind că 
Marea Unire din 1918 reprezintă în
cununarea aspirațiilor de veacuri ale 
românilor de pretutindeni, pentru 
libertate' si unitate națională.

Vorbitorul a subliniat succesele po
porului român in opera de construi-' 
re a unei societăți noi. precum si 
prezenta activă a României, iniția
tivele sl acțiunile președintei ui 
Nicolae Ceaușeseu pentru dezarma
re. asigurarea oăcti si securității in
ternaționale.

în cuvintul său. ambasadorul 
României te Viena. Octavian Groza, 
a prezentat principalele etape ale 
luptei ponorului român pentru uni
tate națională si eliberare socială si 
a evidențiat principalele aspecte ale 
politicii interne si exter-ie a Româ
niei socialiste, prezentind De larg 
poziția partidului si statului nostru 
in ncoblemele arzătoare ale vieții 
Internationale contemporane. în mod 
special, s-au evidential acțiunile si 
inițiativele României, ale președin
telui Nicolae Ceaușeseu pentru reali
zarea unui acord privind oprirea in
stalării de noi rachete nucleare în 
Europa, retragerea si distrugerea ce
lor existente, oentru înfăptuirea 
dezarmării, si în primul rînd a 
dezarmării nucleare, pentru apăra
rea dreptului popoarelor la existen
tă liberă sl demnă, ta pace.

în încheiere, ambasadorul Româ
niei si-a exprimat satisfacția in le
gătură cu evoluția ascendentă a re
lațiilor tradiționale de colaborare ro- 
mâno-austriece. în interesul ambe
lor popoare, al păcii și securității in 
Europa, ir. intreaga lume.

Manifestarea a cuprins un concert 
•1 cunoscutului violonist Ion Voicu.

BELGRAD 2 (Agerpres). — Marea 
Unire de la 1918 a fost marcată ta 
Ambasada tării noastre din Belgrad 
prin inaugurarea unul stand de carta 
eocial-politică românească, locul cen
tral revenind operelor tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. si ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușeseu.

In cadrul unei conferințe de presă, 
ambasadorul Dumitru Popa a sub
liniat că prin făurirea statului na
tional român s-au creat condiții 
favorabile pentru dezvoltarea torțe
lor de producție, pentru unirea tu
turor energiilor si capacităților crea
toare ale națiunii române, pentru o 
puternică dezvoltare a mișcării mun
citorești. care, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, va duce, in 
1944. ta victoria revoluției de elibe
rare socială si națională, antifascistă 
și antiimperialistă. în procesul revo
luției si construcției socialiste, tn 
mod deosebit dună Congresul al 
IX-lea al P.C.R.. cînd in fruntea 
partidului si tării a fost ales 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu. poporul 
român a obtinut rezultate remarca
bile in dezvoltarea economico-socială 
și. pentru prima dată. In România 
s-a realizat egalitatea deplină a 
tuturor cetățenilor indiferent de 
naționalitate Strîns unit in jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral. președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu. poporul român 
acționează cu hotărîre oentru dez
voltarea sa socialistă, oentru co
laborare sl Dace cu toate poooarele, 
oentru salvarea omenirii de Ia o 
catastrofă nucleară, a menționat 
ambasadorul român.

Au participat Borislav Mllosevici, 
adhmct al secretarului executiv al 
C.C. al U.C.I., general-colonel Voi- 
vodici Radovan, adjunct al secreta
rului federal pentru apărarea na
țională.

ATENA 3 (Agerpres). — La Am
basada tării noastre de la Atena a 
avut lac o intîlnire a prieteniei ro- 
mâno-elene, prilejuită de aniver
sarea Marii Uniri din 1 Decembrie 
1918. Au participat A. Tsohatzopou- 
ios, membru al Biroului Executiv al 
Pasok, ministrul lucrărilor publi
ce, A. Koutzoghiorgas, ministru la 
Președinția guvernului. E. Averoff- 
Tossizza, președintele Partidului 
„Noua Democrație". O. Kolozof, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.G., A. Diamantopoulos, mem
bru ai Biroului Executiv ai C.C. al 
P.C.G. — interior, I. Iliou, președin
tele Partidului E.D.A., I. Pezma- 
zoglou, președintele Kodiso. I. Zig- 
dls, președintele E.D.I.K., generali 
și ofițeri superiori, membri ai con
ducerii unor ministere și instituții 
centrale elene, ai Casei de cultură 
a prieteniei eieno-române, oameni 
de știință șl artă, ziariști.

Da asemenea. în cinstea aniversă
rii marelui eveniment Istorie, la Pi
reu a avut loc o adunare festivă ta 
care a participat un numeros public. 
Despre semnificația evenimentului 
de ta 1 Decembrie 1918 au vorbit pe 
larg Constantinos Kanavakis, depu
tat in Parlamentul elen. Iannis Pa- 
paspirou, primarul Pireului, Theo
dores Katrivanos, prefectul regiunii 
Attjca, secretar general al Casei de 
cultură a prieteniei eieno-române, 
precum și ambasadorul României la 
Atena, Nicolae Ecobescu.

în cuvintul său, deputatul Con
stantinos Kanavakis a subliniat im
portanța zilei de 1 Decembrie 1918 
în istoria poporului român, eviden
țiind lupta plină de sacrificii a ro
mânilor pentru apărarea unității și 
independenței lor naționale.

în continuare, vorbitorul a mențio
nat legăturile tradiționale de priete
nia șl colaborare statornicite intre 

cele două popoare, ta a căror dez
voltare o contribuție determinantă 
au adus-o dialogul 1a nivel inalt, re
lațiile de stimă și respect reciproc 
dintre conducătorii celor două țări.

Referindu-se Ia perioada dificilă pe 
care o traversează omenirea, vorbito
rul a subliniat contribuția deosebită 
a președintelui Nicolae Ceaușeseu ta 
cauza păcii și cooperării internațio
nale, marea însemnătate a inițiative
lor și demersurilor șefului statului 
român urmărind să preîntîmpine in
stalarea noilor rachete cu rază medie 
de acțiune in Europa, retragerea șl 
distrugerea celor existente.

Primarul Pireului după ce a evocat 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre România și Grecia, a elogiat 
in mod deosebit trecutul plin de 
lupte șl jertfe, uneori în comun cu 
poporul grec, al poporului român 
pentru păstrarea ființei sale, pentru 
libertate și neatîrnare.

El a dat o inaltă apreciere efortu
rilor depuse de România, personal de 
președintele Nicolae Ceaușeseu pen
tru edificarea unei Europe a păcii și 
colaborării, eliberată de primejdia 
războiului nuclear. In acest sens, vor
bitorul a menționat inițiativele am
belor țări pentru transformarea Bal
canilor într-o zonă a păcii. înțelegerii 
și bunei vecinătăți, fără arme nu
cleare.

Prefectul regiunii Attica a spus la 
rlndul său : „Poporul elen sărbăto
rește astăzi, împreună cu poporul 
român prieten, un eveniment de 
răscruce in istoria României — unirea 
Transilvaniei cu patria mamă. Acest 
moment glorios din istoria bravei na
țiuni române, care pe noi, elenii, ne 
bucură ta mod deosebit, reprezintă 
încununarea luptelor de veacuri ale 
unui popor hotărit să-și făurească 
un slat unitar, independent și su
veran.

In aceste momente solemne, nu 
putem să nu relevăm contribuția 
remarcabilă a marelui conducător 
al României. Nicolae Ceaușeseu, la 
propășirea poporului român și la 
promovarea cauzei dreptății și liber
tății in lume.

Luptător neobosit pentru apărarea 
păcii — a spus vorbitorul — pre
ședintele Nicolae Ceaușeseu acțio
nează ferm pentru respectarea inde
pendenței naționale a tuturor 
popoarelor, acționează împotriva 
oricăror intervenții in treburile 
altor state, a folosirii forței și 
amenințării cu forța, pentru rezol
varea diferendelor internaționale 
pe calea tratativelor. Este tot
odată cunoscut rolul proeminent al 
șefului statului român in promova
rea dialogului intre state și realiza
rea unei democratizări autentice 
a relațiilor internaționale".

Vorbitorul a evidențiat apoi pre
ocupare;» consecventă a președin
telui României pentru edificarea 
unor relații de prietenie și colabo
rare intre toate țările din Balcani, 
pentru transformarea acestei re
giuni într-o zonă a păcii și bunei 
vecinătăți, fără arme nucleare.

Poporul elen transmite cu acest 
prilej — a spus vorbitorul în în
cheiere — mesajul său de stimă, 
prețuire șl solidaritate poporului 
român prieten.

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — Cu 
ocazia celei de-a 65-a aniversări a 
făuririi statului national unitar ro
mân. 1a Ambasada României de la 
Budapesta a fost organizată o expo
ziție de carte soclal-politică româ
nească. in cadrul căreia ta loc de 
cinste au fost prezentate lucrări aie 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. De aseme
nea. a fost organizată o expoziție de 
fotografii reprezentind momente din 
lupta poporului român pentru uni
tate si independentă națională.

Au participat reprezentanți al Mi
nisterului Afacerilor Externe sl ai 
altor ministere si instituții centrale 
din R. P. Ungară, oameni de cultură 
si artă, ziariști.

Au fost de fată șefi ai misiunilor 
diplomatice si alti membri ai corpu
lui diplomatic din capitala ungară.

PRAGA 2 (Agerpres). — In cadrul 
manifestărilor consacrate aniversării 
a 65 de ani de ta crearea statului 
national unitar român, la Ambasada 
tării noastre de la Praga a fost 
organizat un stand de carte. 1a loc 
de frunte fiind expuse opere ale 
tovarășului Nicolae Ceaușeseu. De 
asemenea, a avut loc o gală a fil
mului românesc si a fost inaugurată 
expoziția „Momente din lupta po
porului român oentru unitate șl 
independentă națională".

Au participat Roman Narozny și 
Zdenek Cernik. adjunct! ai minis
trului afacerilor externe. Josef Ma- 
rusak. adjunct al ministrului apără
rii. Frantisek Cihak, adjunct al mi
nistrului construcțiilor de mașini ge
nerale. Roman Cizek. vicepreședinte 
al Comisiei de Stat a Planificării, 
alte persoane oficiale, oameni de 
cultură si artă, ziariști.

Evocind semnificația evenimentului 
sărbătorit, ambasadorul tării noastre. 
Cornel Pânzaru. a evidențiat ne larg 
succesele obtinut? de poporul român, 
sub conducerea P.C.R.. a tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, în edificarea so
cietății socialiste in patria noastră, 
contribuția valoroasă a României 1a 
soluționarea problemelor cu care se 
confruntă omenirea. Au fost rele
vate. de asemenea, relațiile de co
laborare româno-cehqslovace. care 
cunosc o continuă dezvoltare. în spi
ritul înțelegerilor si hotărîrilor sta
bilite 1a nivelul cel mai inalt.

BERNA 2 (Agerpres). — Puse sub 
genericul Unirii, manifestările cultu- 
ral-artistice organizate la Geneva șl 
Fribourg de Asociația de prietenie 
helveto-română și ambasada tării 
noastre in Elveția s-au bucurat de o 
largă participare a oficialităților 
cantonale și locale, a unor invitați 
din străinătate, a presei și radiotele- 
viziunii elvețiene.

Simpozionul dedicat Unirii, desfă
șurat ta Chene-Bourg (Geneva), în 
prezenta a peste 200 de persoane, a 
permis unor personalități — printre 
care Mihail Steriade din Belgia. 
Constantin Drăgan din Italia, Claude 
Keterer. ministrul culturii cantonu
lui Geneva, rectorul Conservatorului 
din Geneva, arhiepiscopul A. Boto- 
șeneanul din Franța, A. Ograjensek 
din Austria, oficialitățile localității 
Chene-Bourg, Ferdinand Polly, pre
ședintele Asociației de prietenie 
helveto-române — să aducă un oma
giu luptei poporului român de-a 
lungul veacurilor pentru libertate și 
unitate națională. Vorbitorii au sub
liniat, în cuvintul lor, prestigiul de 
care se bucură România peste ho
tare. bunele relații existente între 
tara noastră și Elveția și au adresat 
un apel pentru promovarea în conti
nuare a acelorași principii, a valo
rilor materiale și spirituale ale po
porului român în intreaga lume.



FEXPUNEREA LA ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ UNIRII:

Vibrantă chemare a președintelui Nicolae Ceaușescu 
la înlăturarea pericolului nuclear, la apărarea păcii

Expunerea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Adunarea festivă 
consacrată sărbătoririi a 65 de ani de la făurirea statului național unitar 
român, multiplele acțiuni organizate in intreaga țară in cinstea acestui 
eveniment cu largi rezonanțe in istoria poporului nostru de luptă pentru 
apărarea ființei și unității sale naționale, a independenței și suveranității 
țării, semnificațiile deosebite ale zilei de 1 Decembrie 1918 sint larg re
flectate de mijloacele de informare in masă din numeroase țări aie 
lumii. în cuvinte de caldă simpatie și apreciere, se evidențiază că actul 
istoric de la 1 Decembrie 1918 este rezultatul voinței și acțiunii întregului 
popor român in lupta pentru afirmarea idealului său de veacuri : unita
tea națională. Se reliefează, de asemenea, că idealurile care au animat 
de veacuri lupta poporului român iși găsesc continuitate in acțiunile de 
inaltâ responsabilitate ale partidului și statului nostru, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor, al 
națiunilor la viață, la existență, la pace și independență. Cu deosebire se 
remarcă in paginile presei din țări situate pe toate meridianele vibranta 
chemare la rațiune lansată de președintele Nicolae Ceaușescu, pentru a 
se acționa, cit nu este încă prea tîrziu, pentru eliminarea pericolului unei 
conflagrații pustiitoare ce amenință intreaga omenire, propunerile nova
toare și constructive avansate in acest sens, capabile să asigure implinirea 
aspirației dintotdeauno a umanității : Pacea.

Relatind despre expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, AGEN
ȚIA IUGOSLAVA TANIUG a relevat 
sublinierea că unirea Transilvaniei 
cu România și făurirea statului na
tional unitar român au fost rezul
tatul luptei îndelungate a poporului 
român pentru libertate și indepen
dență, al luptei sale pentru dreptul 
de a fi liber și stăpin in propria 
țară.

..Președintele României. Nicolae 
Ceaușescu. a lansat un apel condu
cătorilor Statelor Unite și Uniunii 
Sovietice de a lua în considerare vo- 

«inta popoarelor de pretutindeni, dea 
opri realizarea măsurilor stabilite 
sau anunțate, de a relua negocierile 
și de a face totul pentru realizarea 
unui acord echitabil, care să ducă la 
oprirea amplasării noilor rachete, la 
retragerea și distrugerea celor exis
tente. să deschidă calea eliminării 
complete a oricăror arme nucleare 
din Europa* * 1 — relatează, de aseme
nea. agenția iugoslavă Taniug. 
Conducătorul statului român — con
tinuă agenția — a apreciat că o 
Europă lipsită de arme nucleare 
nu este numai în interesul po
poarelor continentului european, ci 
corespunde intereselor tuturor popoa
relor — și socialiste, și capitaliste — 
ale întregii omeniri. După părerea 
președintelui Nicolae Ceausescu, re
levă Taniug — nu poate exista nici 
o justificare pentru trecerea la es
caladarea cursei înarmărilor, „Ni
meni — a declarat șeful statului ro
mân — nu are dreptul să acționeze 
după bunul plac, să pună în primej
die viața și existența popoarelor".

PHENIAN 2 (Agerpres) — Plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea. întrunită in pe
rioada 29 noiembrie — 1 decembrie, 
sub președinția secretarului general 
al C.C. al P.M.C., Kim Ir Sen, a 
dezbătui planul național de dezvol
tare economică pe 19B4 și a adoptat 
o hotărîre in acest sens — informea
ză agenția A.C.T.C. La încheierea 
dezbaterilor în această problemă, 
secretarul general al C.C. al P.M.C., 
Kim Ir Sen, a rostit o cuvintare.

Plenara — transmite agenția 
A.C.T.C. — a relevat că prin efortul 
energic al tuturor membrilor de 
partid și al tuturof oamenilor mun
cii pentru transpunerea deplină in 
viață a hoțăririlor celui de-al VI-lea 
Congres ăi partidului s-a făcut un 
mare pas înainte în atingerea celor

Principala rezoluție acuză R.S.A. și 
S.U.A. de „subminare a consensu
lui internațional" in ce privește pla
nul adoptat de O.N.U. în 1978 pen
tru soluționarea politică a situației 
din Namibia și care prevede retra
gerea trupelor sud-africane din Na
mibia, organizarea de alegeri libere 
și. în final, accesul la independență 
al teritoriului. Documentul con
damnă, pe de altă parte, noua așa- 
zisă constituție sud-africană. care 
continuă să discrimineze populația 
de culoare majoritară în R.S.A. De 
asemenea, este condamnată coope
rarea anumitor state occidentale cu 
regimul rasist sud-african, care re

VIZITA. O'delegație de activiști 
ai P.C.R.. condusă de Octavian Fe- 
neșan. secretar al Comitetului ju- 

I dețean Alba al P.C.R.. a efectuat o 
I vizită in Cuta, in cadrul schimbu

rilor de experiență. Au fost vizi-
I tate întreprinderi economice indus

triale și agricole, centre de cerce
tări, obiective sociale, istorice, edi- 

Ilitar-culturale. și s-au purtat con
vorbiri cu conducerile acestor uni
tăți, precum ți la Comitetul pro
vincial din Santiago de Cuba al 

j P.C.C.

CONVORBIRI POLONO — CE-
■ HOSLOVACE. ba Varșovia a fost 
I dată publicității declarația comu

nă. semnată la încheierea convor- 
Ibirilor dintre Wojciech Jaruzelski, 

prim-secretar ai C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri 

I al R.P. Polone, și Gustav Husak, 
I secretar general al C.C. al P.C. din 

Cehoslovacia, președintele R.S. Ce- 
Ihoslovace. care < întreprins o vi

zită oficială in Polonia, in frun
tea unei delegași de partid si de 

| stat.

TELEVIZIUNEA VEST-GERMAN A 
a transmis un reportaj filmat al co
respondentului său de la Aduparea 
festivă din București. Comentatorul a 
subliniat în mod deosebit pasajele 
din Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu referitoare la dezarmare, 
evidențiind, ih acest șens. eforturile 
tării noastră pentru oprirea cursei 
înarmărilor, și în primul rind a 
înarmărilor nucleare, pentru înlă
turarea pericolului unei catastrofe 
nucleare. Președintele Nicolae 
Ceaușescu, a arătat comentatorul, ac
ționează consecvent pentru determi
narea celor două mari puteri de a 
renunța la amplasarea noilor rachete, 
de a retrage si distruge cele existen
te si a relua cit mai curind posibil 
negocierile de la Geneva. In con

„România propune un program realist și constructiv 
pentru eliminarea armelor nucleare de pe continent"

Apelul conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a nu precupeți nici un efort pentru salvgardarea păcii, 
pentru înlăturarea gravelor pericole care planează asupra Europei și în
tregii lumi, iși găsește o largă reflectare în paginile presei internaționale. 
Mijloacele de informare in masă de peste hotare pun în lurriină demer
surile neobosite ale României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu, pen
tru apărarea dreptului suprem, la pace și viață, caracterul realist, con
structiv al propunerilor românești cuprinse în Declarația Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și Guvernului Repu.-
blicil Socialiste România.

In presa italiană au continuat șă 
apară comentarii ample privind noi
le inițiative românești cuprinse in 
Declarația Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Consiliului 
de Stat și Guvernului Republicii So
cialiste România. Cotidianul „AVAN
TI" pune în evidență avertismentul 
conținut de Declarație împotriva ac
țiunilor întreprinse, in ultima pe
rioadă, în domeniul rachetelor, ac
țiuni care „împing Europa, întreaga 
lume in pragul prăpastie!, al abisu
lui nuclear". Ziarul italian eviden
țiază. apoi, necesitatea — formulată 
în document — ca lucrările de in
stalare a rachetelor americane în 
Europa să fie oprite, ca U.R.S.S. să 
revină asupra măsurilor anunțate și 
să înceteze pregătirile pentru am
plasarea de rachete cu rază medie 
de acțiune, inclusiv pe teritoriile
R. D.G. și R. S. Cehoslovace. „A- 
vanti" prezintă, in încheiere, propu
nerile avansate 1n Declarație. „De
clarația României invită S.U.A. și 
Uniunea Sovietică să reia tratativele 
de la Geneva" — relevă, de aseme
nea, cotidianul „L’UNITA", adăugind 
că. dacă Statele Unite ar renunța 
să instaleze noile rachete „Crufee" 
și „Pershing-2“ în Europa occiden
tală, U.R.S.S. ar trebui, la rindul ei, 
să retragă și să distrugă armele cu 
rază medie-de acțiune din partea eu- 
roneană a teritoriului său". „COR- 
RIERE DELLA SERA" subliniază, 
între altele : „România a declarat că 
evenimentele din ultima perioadă au 
creat o situație gravă și fără prece
dent pentru întreaga omenire și, în 
scopul depășirii ei, își va multiplica 
eforturile". Autorul articolului arată 
că „România a solicitat U.R.S.S. și
S. U.A. să reia negocierile de la Ge
neva șl să le continue pentru a se 
ajunge la un rezultat pozitiv". în 
care scoc — se evidențiază — Româ
nia a avansat o serie de propu
neri. Sînt prezentate cele două for
mule sugerate de ‘țara noastră ca o 
soluție de compromis provizoriu, re- 
levîndu-se, totodată, că, in Declara
ție, se propune organizarea, pină la 

tinuare. au fost prezentate propuneri
le concrete ale tării noastre cuprin
se în Declarația Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., Consi
liului de Stat și guvernului. Repor

Amplu ecou în presa din diverse țări ale lumii

tajul a prezentat, de asemenea, ima
gini filmate de la demonstrațiile 
pentru pace ale tineretului român.

Intr-un amplu comentariu, agen
ția FRANCE PRESS E subliniază că 
marile manifestări prin care este 
marcată în România aniversarea a 
65 de ani de la făurirea statului na
țional unitar român constituie Pri
lejul reafirmării unității naționale a 
țării în jurul președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Evidențiind importanta 
deosebită acordată acestei aniver
sări, agenția France Presse mențio
nează că adunări si reprezentații ar
tistice festive au avut loc în fiecare 
întreprindere, in fiecare scoală, in 
toate localitățile si județele tării, 
culmi ni nd cu Expunerea președinte
lui Nicolae Ceaușescu la adunarea 
festivă din Capitală.

După ce face o trecere în revistă 
a evenimentelor istorice care au dus 
la făurirea statului național unitar 
român. France Presse se referă la lu
crarea istoricului dr. Ilie Ceaușescu — 
„Transilvania, străvechi pămint ro
mânesc", arătînd că aceasta argu
mentează formarea poporului român 
în secolele I—III. și nu în secolele 
IX—XIII, asa cum afirmau — fără 
temei — anumiți istorici de peste 
hotare, călăuziți de interese străine 
științei. Agenția reține sublinierea 
permanentei poporului român majo
ritar in Transilvania si relevă — ci- 
tir.du-1 pe istoricul român — că ..in
corporarea Transilvaniei în cadrul 
Ungariei a avut loc abia în 1867. si 
nu in secolul al XIH-lea. așa cum 
susțin, de o manieră comn'.et erona
tă. tendențioasă sau ostilă, o serie 
de istorici de ceste hotare".

Agenția REUTER prezintă. într-un 
comentariu, Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la adunarea fes
tivă din Capitală. evidențiind. în 
special, poziția tării noastre in pro
blema desfășurării rachetelor nucle

«fîrșltul anului, a unei Întâlniri între 
miniștrii de externe ai U.R.S.S. și 
S.U.A., precum și pregătirea și orga
nizarea unei întâlniri sovieto-ameri- 
cane la nivel înalt.' Ziarul italian in
formează. de asemenea, despre pro

Presa internațională despre inițiativele de pace și dezarmare 
ale țării noastre, ale șefului statului român

punerea organizării, în paralel cu 
negocierile de la Geneva, a unei con
ferințe consultative a țărilor Trata
tului de la Varșovia și N.A.T.O., în 
sprijinul negocierilor și pentru dis
cutarea problemei reducerii arma
mentelor convenționale și a bugete
lor militare.

în .acest moment — relevă „Cor- 
riere della Sera" — România consi
deră necesar un „dialog direct" între 
statele celor două blocuri militare.

Schimbul de mesaje între președin
tele Nicolae Ceaușescu și premierul 
italian Bettino Craxi — cadru ce a 
prilejuit prezentarea concepției pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și pro
punerilor României cu privire la 
căile și modalitățile de rezolvare a 
situației grave care s-a creat în Eu
ropa în ultimele zile, ca urmare a 
aducerii de noi rachete americane cu 
rază medie de acțiune și trecerea la 
amplasarea lor în unele țări vest- 
europene, a întreruperii negocierilor 
sovieto-americane — și-a găsit, de 
asemenea, un larg ecou în paginile 
ziarelor din Italia, precum și în re
latările difuzate de mijloace de In
formare in masă din alte țări. Coti
dianul de mare tiraj „IL MESSAG- 
GERO" subliniază astfel : „Să acțio
năm împreună pentru deblocarea 
tratativelor de la Geneva privind 
eurorachetele — propune președin
tele Nicolae Ceaușescu premierului 
Bettino Craxi, invitîndu-1 la Bucu
rești". „Bettino Craxi, adaugă zia

are cu rază medie de acțiune în Eu
ropa. Redînd ample citate din expu
nere. agenția subliniază îngrijorarea 
pe care au produs-o evenimentele 
din ultimele zile, care au agravat si
tuația din Europa și din întreaga 
lume. In mod deosebit este eviden
țiată declarația președintelui Româ
niei : „Nu putem accepta ca o fata
litate instalarea noilor rachete 1 Ni
meni nu are dreptul să acționeze 
după bunul plac, să pună în primej
die viata și existenta popoarelor, a 
planetei noastre". Reuter reia și pa
sajul in care se afirmă că „nu poate 
exista nici o justificare pentru tre
cerea la escaladarea cursei înarmă
rilor". In continuare, agenția arată 
că președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat necesitatea de a se opri 
„realizarea planurilor de amplasare 
a noilor rachete ale Statelor Unite 
ale Americii în Europa, precum si 
măsurile de răspuns adoptate de U- 
niunea Sovietică". Conducătorul sta
tului român, menționează agenția, a 
evidențiat că sînt înțelese „preocu
pările țăriior socialiste, ale Uniunii 
Sovietice, legate de amplasarea in 
Europa a noilor rachete cu rază me
die de acțiune", ca și „preocupări

le unor țări occidentale fată de exis
tenta rachetelor cu rază medie de 
acțiune ale U.R.S.S.". Președintele 
Ceaușescu — scrie Reuter — a sub
liniat însă că, „pornind de la aceste 
realități, considerăm că trebuie să 
acționăm nu pentru aducerea în Eu
ropa și amplasarea de noi rachete, 
ci pentru înlăturarea celor existente, 
pentru o Europă fără nici un fel de 
arme atomo-nucleare".

In emisiunile de actualități Inter
nationale. TELEVIZIUNEA PORTU
GHEZA a evidențiat acțiunile și ini
țiativele președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu. privind 
reluarea tratativelor de la Geneva 
dintre U.R.S.S. și S.U.A., în vederea 
opririi amplasării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune, retragerii și 
distrugerii celor existente, pentru 
întărirea păcii și securității popoare
lor europene și ale întregii lumi.

Informînd despre Adunarea festi
vă consacrată aniversării a 65 de ami 
de la făurirea statului național unitar 
român, agenția CHINA NOUA rela
tează că. în expunerea făcută cu a- 
cest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat : „România nu 
poate accepta ca o fatalitate instala
rea noilor rachete. Nimeni nu are 
dreptul să acționeze după bunul plac, 
să-pună în primejdie viața și exis
tența popoarelor. Nu poate exista 
nici o justificare pentru trecerea la 
escaladarea cursei înarmărilor nu
cleare". Președintele Româtjiiți — 
serie, in continuare. China Nouă — 
„a cerut din nou conducătorilor Uni
unii Sovietice și Statelor Unite să ia 
în considerare voința popoarelor de 
pretutindeni și să oprească realiza
rea măsurilor stabilite sau anunțate, 
să reia negocierile și să facă totul 
pentru realizarea unui acord echitabil, 
care să ducă la oprirea amplasării 
noilor rachete, la retragerea și dis
trugerea celor existente". China 

rul, a acceptat invitația de a efectua 
o vizită în România cit mai curind 
posibil, apreciind că este neoesară 
fructificarea tuturor posibilităților de 
natură să mențină deschise perspec
tivele de negociere". Propunerile 
președintelui Nicolae Ceaușescu, a 
relevat primul ministru italian, vor 
fi „analizate cu atenție", menționînd 
că, pentru reluarea dialogului, este 
necesar să se renunțe la orice pre
judecăți.

La rindul său, „Corriere della 
Sera" consemnează că, din partea 
șefului statului român, premierului 
italian i-au fost prezentate propu
neri care definesc soluții pentru a 
se împiedica intensificarea cursei 
înarmărilor.

Citind un comunicat al Președin
ției Consiliului de Miniștri, al Ita
liei referitor la schimbul de mesa
je, agenția FRANCE PRESSE arată 
că șeful statului român subliniază 
„necesitatea urgentă a intensificării 
eforturilor pentru încetarea transpu
nerii in viață a recentelor decizii și 
aminarea celor referitoare la desfă
șurarea rachetelor". Președintele 
României — adaugă comunicatul — 
„relevă, de asemenea, importanța 
relațiilor Est-Vest și își exprimă spe
ranța că Italia ya juca un rol pozi
tiv in acest domeniu".

Președintele Nicolae Ceaușescu 
subliniază că Estul și Vestul tre
buie să continue negocierile — scrie 
agenția REUTER, relatind despre 
schimbul de mesaje și precizînd că 
România se pronunță pentru oprirea 
amplasării noilor rachete, pentru 
retragerea și distrugerea celor exis
tente. Bettino Craxi a afirmat că 
sprijină inițiativa României si că o 
va discuta cu aliatii • Italiei din
N.A.T.O. — menționează Reuter.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
consideră imperativ necesară conti
nuarea dialogului dintre Est și Vest 
— evidențiază agenția U.P.I. in le
gătură cu schimbul de mesaje, 
reamintind propunerile șefului sta
tului ' român in problema rachetelor 
cu rază medie de acțiune. Bettino 
Craxi, adaugă agenția citată, a de
clarat că Italia este interesată în fo
losirea tuturor posibilităților de con
tinuare a dialogului Est-Vest.

Nouă citează partea din expunere 
în care se menționează că. „in actua
lele condiții internaționale, deosebit 
de grele, se impune să luăm măsu
rile necesare in vederea întăririi ca
pacității de apărare a țării, să ridi
căm nivelul de pregătire politică și 
de luptă al forțelor armate, pentru 
a-și putea îndeplini oricind datoria 
sfîntă față de cauza libertății po
porului, față de cauza socialismului, 
a independenței Si suveranității 
României".

Agenția relevă reafirmarea princi
piului, consecvent promovat de 
România, privind hotărârea poporului 
nostru de a dezvolta larg cooperarea 
cu toate statele socialiste, acordind o 
atenție deosebită bunelor relații cu 
toți vecinii. Președintele României 
— continuă China Nouă — a sub
liniat că intărirea colaborării și so
lidarității țărilor socialiste, depășirea 
unor divergențe constituie un factor 
de importantă deosebită în actualele 
împrejurări .internaționale.

Pentru a doua oară in decuns de o 
săptămînă. România a cerut să se 
reia negocierile privind . controlul 
înarmărilor și să se realizeze un 
acord vizind eliminarea completă a 

tuturor armelor nucleare din Europa 
— evidențiază agenția ASSOCIATED 
PRESS, referindu-se la Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Re- 
liefind poziția constructivă a Româ
niei, agenția citează pasaje din Ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care arăta că decizia unor 
guverne occidentale de a accepta ra
chetele americane pe teritoriul lor, 
ca și contramăsurile sovietice anun
țate recent „pun în fața Europei, a 
întregii lumi răspunderea istorică 
pentru existența popoarelor și a în
seși vieții pe planeta noastră". „Nu 
putem accepta ca o fatalitate insta
larea noilor rachete. Nimeni nu are 
dreptul să acționeze după bunul 
iplac. să pună în primejdie viata și 
existenta popoarelor" — citează a- 
genția A.P. din Expunerea președin
telui Nicolae Ceaușescu. După care, 
reluind aprecierea șefului statului 
român că tara noastră înțelege pre
ocupările țărilor socialiste, ale Uniu
nii Sovietice în legătură cu ampla
sarea noilor rachete americane, ca 
si preocupările unor țări occidentale 
fată de existenta rachetelor cu rază 
medie de acțiune sovietice, agenția 
nune in evidentă precizarea conținu
tă în expunere : „Dar considerăm 
că. pornind de la aceste realități, 
trebuie să acționăm nu pentru adu
cerea in Europa și amplasarea de 
noi. rachete, ci pentru înlăturarea 
oftlor existente, pentru o Europă 
fără nisi un fel de arme atomo-nu- 
cleare".

Agenția D.F.A., Informînd des
pre Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Adunarea festivă 
consacrată sărbătoririi a 65 de ani 
de la făurirea statului național 
unitar român, a scos în relief ape
lul pe care președintele României 
l-a adresat Uniunii Sovietice și Sta
telor Unite de a ffenunța la instala
rea de noi rachete nucleare cu

AGENȚIA PENTRU LUMEA A 
TREIA. I.P.S. reliefează că „președin
tele României, Nicolae Ceaușescu. a 
adresat președintelui Consiliului de 
Miniștri al Italiei. Bettino Craxi, un 
mesaj in care evidențiază necesita
tea stringentă de a se depune toate 
eforturile posibile in vederea reluă
rii negocierilor de la Geneva in pro
blema euroracheteldr". Se arată că 
schimbul de mesaje „se înscrie în 
noile inițiative de consultări pe care 
președintele României le consideră 
necesare in vederea reluării dialo
gului Est-Vest". Bettino Craxi a e- 
vidențiat eforturile intense pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu le 
depune, de multă vreme, pentru o 
apropiere a pozițiilor, ca și inițiati

vele domniei sale în vederea reluă
rii tratativelor de la Geneva, subli
niază aceeași agenție, adăugind, in 
context, că premierul' italian a sub
liniat necesitatea creării de urgență 
a unor condiții favorabile negocie
rilor, „renunțindu-se la cunoscutele 
prejudecăți și acceptindu-se prin
cipiul securității ' egale", se arată, 
de asemenea, in relatarea agenției 
I.P.S.

★
Cotidianul „NEPSZABADSAG" 

din R.P. Ungară, intr-un editorial 
consacrat problemelor rachetelor cu 
rază medie de acțiune în Europă, 
prezintă pasaje din documentul 
românesc care cheamă Ia oprirea 
amplasării eurorachetelor și la orga
nizarea de convorbiri sovieto-ame
ricane la cel mai înalt nivel. Este 
redată chemarea ca nici una dintre 
părți să nu treacă la punerea In 
practică a măsurilor hotărâte în ce 
privește rachetele nucleare.

Declarația Comitetului Politie Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Consiliului 
de Stat și Guvernului Republicii So
cialiste România a reținut. în mod 
deosebit, și atenția presei suedeze. 
Astfel, cotidianul „SVENSKA DAG
BLADET", relatind despre noile ini
tiative românești menite — după 
cum se subliniază — să înlocuiască 
atmosfera de confruntare cu un 
„dialog politic constructiv" — ac
centuează că „România propune să 

rază medie în Europa și de a 
relua negocierile de la Geneva. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a subli
niat, in expunerea sa : „Nu putem 
accepta ca o fatalitate instalarea 
noilor rachete". „Nimeni nu are 
dreptul să acționeze după bunul 
plac, să pună în primejdie viața și 
existenta popoarelor, a planetei 
noastre".

Agenția reproduce apoi pasajul din 
expunere în care se arată că „po- 

ipoarele europene se pronunță ferm 
pentru reluarea negocierilor de la 
Geneva dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii și rea
lizarea unui acord care să asigure 
un echilibru al forțelor între cele 
două părți, la un nivel cît mai 
scăzut al înarmărilor".

Totodată. D.P.A. relevă că șeful 
statului și partidului român s-a 
pronunțat pentru relații bune cu 
toți vecinii, precum și pentru 
transformarea Balcanilor intr-o zonă 
a bunei vecinătăți, a păcii și colabo
rării, fără arme nucleare.

POSTURILE DE RADIO SI TELE
VIZIUNE DIN AUSTRIA au relatat 
pe larg, despre Adunarea festivă con
sacrată sărbătoririi a 65 de ani de la 
făurirea statului național unitar ro
mân.

Intr-un reportaj al coresponden
tului special al radioteleviziunii 
austriece O.R.F.. transmis de postul 
de radio Viena in seara zilei de 
joi. se evidențiază caracterul solemn 
al marcării acestui eveniment. S-au 
redat extrase din Expunerea pre
zentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, fiind evidențiat 
pasajul în care se subliniază că 
Unirea de Ia 1 Decembrie 1918 a fost 
rezultatul nemijlocit al luptei ho
tărâte a celor mai largi mase popu
lare. a întregului popor, un act în 
deplină concordantă cu drepturile 
inalienabile ale românilor, cu reali
tatea obiectivă, cu cerințele legica 
aie dezvoltării istorice sociale.

In cadrul emisiunilor posturilor 
de radio si televiziune austriece din 
seara zilei de joi si din cursul zilei 
de vineri s-a insistat asupra ideii 
că președintele Nicolae Ceaușescu 
si-a exprimat îngrijorarea fată de 
escaladarea nemaiîntâlnită a cursei 
înarmărilor, mai ales a celei nuclea
re. ceea ce creează un mare pericol 
pentru pacea lumii, pentru existen
ta omenirii. S-a evidențiat, de ase
menea. că. pentru a doua oară in 
decurs de citeva zile, președintele 
României a adresat un apel solemn 
către S.U.A. si U.R.S.S. de a relua 
negocierile de la Ceneva in vederea 
realizării unui acord care să Îm
piedice instalarea de noi rachete cu 
rază medie de acțiune si să ducă la 
retragerea și distrugerea celor exis
tente.

Int.r-o relatare consacrată Expune
rii tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
adunarea festivă. AGENȚIA ITA
LIANA DE PRESA ANSA eviden
țiază că „România respinge instala
rea noilor rachete nucleare cu fază 
medie de acțiune în Europa".

în context, se relevă că președin
tele Nicolae Ceaușescu a adresat un 
apel solemn celor două părți să 
oprească realizarea măsurilor stabi
lite sau anunțate, să reia negocie
rile și să facă totul pentru realizarea 
unui acord echitabil.

se oprească, orice lucrări de ampla
sare a rachetelor americane in Eu
ropa șl să înceteze orice lucrări de 
pregătire a amplasării de rachete cu 
rază medie de acțiune, inclusiv pe 
teritoriul R.D. Germane și R.S. Ce
hoslovace". Totodată, subliniază co
tidianul, România se pronunță pen
tru organizarea, „in ee! mai scurt 
timp, in prima parte-a anului viitor, 
a unei intîlniri între președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al U- 
niunii Sovietice și președintele 
S.U.A.".

Presa turcă publică. în continuare, 
articole dedicate ideilor și inițiati
velor cuprinse in Declarația Comi
tetului Politic Executiv al Comite
tului Central al P.C.R.. Consiliului 
de Stat si Guvernului Republicii So
cialiste România ’cu privire la pro
blema rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune oe teritoriul euro
pean, Ziarul „CUMHURIYET" sub
liniază că in document se lansează 
un apel pentru intensificarea efor
turilor in vederea opririi aplicării 
in practică a măsurilor luate, in ul
timele zile, de către Statele Unite 
Si Uniunea Sovietică. Este, de ase
menea. evidențiată chemarea adre
sată celor două părți pentru înce
tarea oricăror lucrări de amplasare a 
rachetelor nucleare in Europa. Ziarul 
„SONHAVADIS" se referă, la rindul 
său. la ecoul international al efor
turilor depuse de România, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu in scopul 
reducerii armamentelor de pe terito
riul Europei, pentru a nu se instala 
noi rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune. Cotidianul turc relevă că 
România, adresindu-se Statelor Uni
te și Uniunii Sovietice, cere să fie 
oprite orice lucrări de amplasare a 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
și se pronunță pentru reluarea trata
tivelor de la Geneva in scopul ajun
gerii la un acord general care să 
ducă la oprirea instalării de noi ra
chete, la distrugerea celor existente.

Ziarul brazilian „ESTADO DE SAO 
PAULO", referindu-se la Declarația 
organelor de partid și de stat ale 
României, a redat propunerea făcută 
de România ca, „o reuniune a miniș
trilor de externe ai S.U.A. și U.R.S.S. 
să aibă loc înainte ,de sfîrșitul acestui 
an și să fie organizată o întîlnire a 
președinților Ronald Reagan și Iuri 
Andropov, in prima parte a anului 
1984". Același ziar, subliniază că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-a opus 
ferm tuturor tendințelor de sporire a 
bugetelor militare și „a insistat, de a- 
semenea, pentru demontarea tuturor 
bazelor străine existente în Europa".
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\ Acțiuni, luări de poziție împotriva 
ț înarmărilor racheto-nucleare 
ț FoJketingul danez cere din nou guvernului să se disocieze 
ț de decizia privind amplasarea noilor rachete nucleare 
f 
ț

I parlament, cere guvernului danez 
' „să se disocieze clar de decizia pri- 
\ vind desfășurarea rachetelor «Per- 
< shing-2» și «Cruise» intr-o serie de 
I țări vest-europene". De asemenea.

in Europa occidentală
COPENHAGA 2 (Agerpres). — 

Folketingul danez (parlamentul) s-a 
pronunțat din nou împotriva am
plasării de noi rachete nucleare a- 
mericane cu rază medie de acțiune 
in Europa occidentală — transmit 
agențiile Reuter și Associated Press. 
O rezoluție, propusă de opoziția 
social democrată si aprobată de

Demonstrație in S.U.A. 
în fața uzinelor 

producătoare de rachete 
nucleare

i’ shing-2» și «Cruise»
I țări vest-europene". _ „__ ______ _
I rezoluția cheamă guvernul să depu- 

nă eforturi active pentru reluarea 
!

*

ț

\ 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț
\ 
ț 
j 
ț

cit mai grabnică a tratativelor so
vieto-americane de la Geneva pri
vind eurorachetele.

în plus, relevă Reuter, parlamen-

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
In fata uzinelor „Williams Interna
tional Corp." din statul Michigan 
(S.U.A.), specializate in fabricarea 
de rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune de tip „Cruise", a avut 
loc o demonstrație împotriva cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare si 
pace.

După cum informează agenția 
Associated Press. 17 demonstranți 
au fost arestați de forțele poliție
nești.

ATENA : Premierul grec subliniază necesitatea opririi 
cursei înarmărilor

ATENA 2 (Agerpres). — Primul 
ministru al Greciei. Andreas Pa- 

. pandreu, va sprijini pe deplin efor- 
l turile primului ministru al Canadei, 
7 Pierre Elliott Trudeau, pentru „re- 
ț instaurarea unui climat de increde-
i re" in scopul reluării jiegocierilor J de la Geneva asupra armamentelor 
l nucleare în Europa — a relatat un 

purtător de cuvînt guvernamental 
ț grec, reluat de agenția United Press 
ț International. Acesta a precizat că
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Plenara C. C. al P. AA. din Coreea

ADUNAREA GENERALA A O.N.U.

Reafirmarea dreptului la independență 
al poporului namibian

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). — La încheierea dezbaterilor in 
problema namibiană, Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat, cu o ma
joritate covirșitoare de voturi, cinci rezoluții care, in esența, condamnă 
ocuparea ilegală a Namibiei de către Republica Sud-Africană și reafirmă 
dreptul la independență al poporului namibian, relatează agențiile inter
naționale de presă.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt
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tul a hotărât, cu 81 de voturi contra 
71. ca în Adunarea Generală a
O.N.U. Danemarca să voteze în fa
voarea unei rezoluții care cheamă 
la înghețarea armamentelor nuclea
re. deși cabinetul premierului 
Schlueter ihtentiona. initial, să se 
abțină de la vot.

Agenția A.P. amintește. în con
text. că la 26 mai anul acesta Fol- 
ketingul a devenit primul parla
ment al unei țări membre a 
N.A.T.O. care a rupt oficial cu de
cizia adoptată de Organizația nord- 
atlantică in 1979. Reuter adaugă că 
Danemarca se va alătura; astfel. 
Greciei. o.punindu-se formal la des
fășurarea rachetelor în cadrul unei 
reuniuni a N.A.T.O. care va avea 
loc luna aceasta la Bruxelles.

CANADA :
26 de organizații 

se pronunță împotriva 
experimentării rachetelor 
americane pe teritoriul 

țării
OTTAWA 2 (Agerpres). — Un 

număr de 26 de organizații antimili- 
tariste. sindicale, de tineret din 
Canada au adoptat hotărârea de a 
6e adresa Tribunalului suprem al 
tării cu cererea de a aprecia drept 
neconstitutională hotărârea guver
nului canadian de a permite expe
rimentarea rachetelor americane 
..Cruise" in provincia canadiană 
Ontario.

poziția primului ministru al Greciei 
a fost exprimată intr-o scrisoare 
de răspuns adresată omologului său 
canadian, care, solicită sprijinul cu 
privire la promovarea dialogului 
referitor la limitarea armamentelor.

Premierul grec a subliniat. în 
context, necesitatea de a se acționa 
pentru a se pune capăt escaladării 
cursei înarmărilor, care a provocat 
o creștere a tensiunii internaționale.

zece obiective pe termen lung ale 
construcției economice socialiste, 
printre care figurează obținerea a 
15 milioane tone de cereale, 1,5 mi
lioane tone de neferoase, 15 milioa
ne tone de oțel. S-a arătat că o sar
cină importantă constă in a realiza 
un nou avint in construcția econo
mică socialistă in anul viitor, pen
tru a depăși prevederile celui de-al 
doilea plan de șapte ani și a face un 
progres radical in atingerea obiecti
velor pe termen lung.

Plenara a examinat, de asemenea, 
probleme organizatorice ; Hă Dam 
a fost ales membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.C., iar An Sung 
Hak, Hong Song Ryong și Kim Bok 
Sin — membri sUpleanți ai Birou
lui Politic al C.C. al P.M.C.

fuză să elimine apartheidul.
O a doua rezoluție cheamă la li

chidarea politicii vizind promovarea 
intereselor colonialiste și neocolonia- 
liste pe seama poporului namibian 
și respinge tentativele de condițior 
nare a accesului la independență al 
Namibiei.

Adunarea Generală s-a pronunțat 
în sprijinul luptei poporului nami
bian, in frunte cu unicul său repre
zentant legitim, Organizația Poporu
lui din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), pentru libertate și in
dependență, pentru eliberarea de sub 
dominația regimului minoritar de la 
Pretoria.

LA MOSCOVA a fost semnat I 
^protocolul privind colaborarea pe I 
anul 1984 intre Consiliul ziariști
lor din Republica Socialistă Roma- I 
nia și Uniunea ziariștilor din I 
U.R.S.S.

MITING LA VIENTIANE. Vineri. I 
in piața centrală a capitalei lao- 
tiene a avut loc un miting al 
populației, cu prilejul ceiei de-a I 
VIII-a aniversări a proclamării | 
R.D.P. Laos. A luat cuvîntul 
Khambou Sâni say, membru al C.C. . 
al Partidului Popular Revoluționar ! 
Laotian. 1

O RETROSPECTIVA A OPEREI I 
LUI ION POPESCU GOPO a fost | 
prezentată in deschiderea secțiunii 
informative a concursului interna- . 
țional de filme de scurt metraj din 
orașul Bilbao, suscltind un mare 
interes din partea publicului. In ca
drul unei conferințe de presă con- I 
.sacrate regizorului român, criticul I 
Manuela Cernat. care face parte din 
juriul international al concursului, i 
a prezentat aspecte ale creației lui | 
Ion Popescu Gopo și ale cinemato
grafiei românești in ansamblu. ■
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