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Ministrul finanțelor, comerțului și afacerilor economice 
al Republicii Islamice Pakistan

0 sarcină prioritară a fiecărei întreprinderi 

PLANUL PE ACEST AN - REALIZAT 
INTEGRAL, LA TOȚI INDICATORII!

Am intrat !n ultima lună a anu
lui — perioadă hotăritoare pentru 
înfăptuirea în cele mai bune con
diții a planului pe acest an. pen
tru pregătirea temeinică a produc
ției anului viitor. Este o perioadă 
care trebuie să se caracterizeze 
printr-o activitate intensă, o pe
rioadă in care se impune cu strin
gentă ca in toate unitățile econo
mice, printr-o puternică mobiliza
re a energiilor si capacităților 
creatoare ale oamenilor muncii, 
fiecare zi să fie transformată in
tr-o zi a rezultatelor maxime in 
producție.

Sarcinile ce au mai rămas de în
făptuit pînă la sfîrșitul anului sînt 
deosebit de complexe si mobiliza
toare. Dintre prioritățile actuale 
in domeniul economic cîteva re
țin însă atenția in mod deosebit: 
1) aplicarea cu fermitate si inaltă 
răspundere a tuturor măsurilor 
stabilite de conducerea partidului 
pentru reducerea severă a consu
murilor de energie electrică, gaze 
naturale si combustibili; 2) realiza
rea integrală, la toate sortimente
le. a producției fizice planificate ; 
3) realizarea exemplară, in condi
ții ireproșabile de calitate, a pro
ducției destinate exportului, livra
rea și încasarea acesteia; 4) înde
plinirea tuturor Indicatorilor cali
tativi, de eficientă ai activității 
economice.

După cum se cunoaște, in pre
zent economia națiopală trebuie ,să 
facă fată unei situații speciale, de 
excepție, in c^ privește alimenta
rea unităților economice si a popu
lației cu energie electrică, gaze n,a- 
turale și combustibili. Ca urmare 
a măsurilor luate de conducerea 
partidului și statului nostru in ve
derea compensării minusului de e- 
nergie electrică din hidrocentrale, 
prin creșterea producției în cen
tralele electrice care funcționează 
pe bază de cărbune și hidrocarburi, 
in prezent economia națională dis

înnoiri 

urbanistice la lași
în anii construcției socialiste, 

și cu deosebire in perioada 
care a trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului, municipiul 
Iași a cunoscut, asemenea tu
turor localităților patriei, o 
dezvoltare industrială și urba
nistică fără precedent.

Privit de pe dfealul Cetățuia 
sau de pe înălțimea turnului 
Golia, Iașiul zilelor noastre iși 
etalează pe cele șapte coline ale 
sale puternicele platforme in
dustriale și miile de aparta
mente nou construite. Nouă este 
acum și Piața Unirii, cu blocu
rile sale turn ; noi sint Copoul 
și zona „Tudor Vladtmirescu“, 
unde se înalță modernele clă
diri universitare și cămine stu
dențești. reconstruite din teme
lii ; înnoite sint și vechile 
cartiere, din care n-a mai ră
mas decît numele —_ „Socola", 
„Nicotină" și „Tătărași". la. 
care s-au adăugat cartierele 
absolut noi —i „Alexandru cel 
Bun", „Mircea cel Bătrin" și 
„Dacia", care ' numără peste 
100 000 de locuitori. (Manole 
Corcaci, corespondentul „Scin- 
teii").

HUNEDOARA
Importante cantități de 
metal peste prevederi

Siderurgiștii hunedoreni, ho- 
tăriți să pună de pe acum baze 
temeinice realizării producției 
anului viitor, acordă o deosebi
tă atenție creșterii productivi-* 
tății muncii, folosirii la capa
citate a tuturor spațiilor de 
producție și obținerii unor in
dici superiori in toate secțiile 
combinatului. Ca urmare, ei au 
realizat in 11 luni din acest an, 
suplimentar, 10 394 tone cocs 
metalurgic. 103 955 tone fontă. 
15 625 laminate grele, 2 782 tone 
utilaje tehnologice pentru lu
crări mintere și metalurgie, 
precum și alte însemnate canti
tăți de produse siderurgice. 
(Sabin Cerbu, corespondentul 
„Scinteii").

I

pune de energia necesară desfășu
rării normale, neîntrerupte a pro
ducției in toate unitățile economi
ce, indeplinirii integrale, la toți in
dicatorii a planului pe acest an. 
De aceea, nu este admisă sub nici 
un motiv întreruperea activității 
în nici o întreprindere sau unitate 
de producție.

Problema numărul 1 o consti
tuie acum încadrarea strictă în 
normele tehnologice. de consum la 
fiecare produs. în fiecare secție de 
fabricație si unitate economică, 
elaborarea și introducerea de noi 
tehnologii In vederea diminuării 
mai substanțiale a acestora, aplica
rea fermă a tuturor măsurilor pri
vind reducerea severă a consumu
rilor de energie electrică, gaze na
turale și combustibili. Aceasta este 
în momentul de fată cea mai im
portantă sarcină a organelor și or
ganizațiilor de partid, a organelor 
de conducere colectivă din minis
tere. centrale industriale si între
prinderi. a tuturor consiliilor popu
lare. a tuturor oamenilor muncii si 
cetățenilor. Cu toții sîntem profund 
interesați să participăm activ, cu 
responsabilitate și înalt spirit 
gospodăresc la acțiunea de reduce
re drastică a consumurilor de e- 
nergie electrică, gaze și combusti
bili. intrucît de aceasta depind în
deplinirea integrală a planului pe 
acest an. realizarea produselor de 
care tara are nevoie și. implicit, 
a veniturilor din muncă ale tutu
ror oamenilor muncii.

Pe fondul acestor preocupări 
privind reducerea continuă a con
sumurilor energetice, este deose
bit de important ca în perioa
da care a mai rămas din acest 
an. atit în unitățile economice 
care au desfășurat ptnă acum 
o activitate corespunzătoare, cit. 
mal ales. în întreprinderile care 
au acumulat restante, să se 
muncească la nivelul maxim al po
sibilităților in vederea realizării

REALIZAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE ÎMBUNĂTĂȚIRI 

FUNCIARE - CAUZĂ A ÎNTREGULUI POPOR!

Prin combaterea eroziunii solului
-terenurile in pantă valorificate superior

Corespunzător obiectivelor stabili
te in programul national de îmbu
nătățiri funciare, in județul Argeș 
urmează ca amenajările pentru com
baterea eroziunii solului să se ex
tindă de la 74 700 hectare, cite erau 
in anul 1982. la 145 000 hectare în 
anul 1990. Să urmărim concret, la 
fața locului, cum se acționează si ce 
probleme ridică înfăptuirea progra
mului județean de îmbunătățiri fun
ciare.

Frontul de lucru 
trebuie mult lărgit

Comandamentul județean pentru 
înfăptuirea programului de îmbună
tățiri funciare a întreprins o serie 
de măsuri tehnice si organizatorice 
care să asigure atit realizarea în
tocmai a sarcinilor pe acest an. cit 
și crearea condițiilor pentru începe
rea în avans a unor obiective pre
văzute in anul viitor. „Intre aceste 
măsuri — ne spunea tovarășul 
Gheorghe Stănescu. secretar al co
mitetului județean de partid — sint 
de menționat în mod deosebit cele 
referitoare la mai buna repartizare 
in teritoriu a mijloacelor mecanice 
aflate in dotarea întreprinderii de 
execuție și exploatare a lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare. Au fost 
înființate două mari șantiere mixte : 
Pitești-Nord și Pitești-Sud. Fiecare 
șantier are cite trei loturi, care iși 
desfășoară activitatea pe bazine hi
drografice și zone geografice. Prin 
acest mod- de organizare asigurăm o 
mai bună cuprindere a tuturor lu
crărilor ce le avem de executat pe o 
mare întindere de teren".

In ansamblul obiectivelor stabilite 
pentru acest an, o atenție sporită se 
acordă combaterii eroziunii solului. 
Lotul nr. 1 din cadrul șantierului 
Pitești-Nord este axat cu precăde
re pe executarea lucrărilor prevă
zute in perimetrul etalon de Ia Ște- 
fănești. pentru combaterea eroziunii 

planului la producția fizică In can
titățile și sortimentele prevăzute. 
Cu deosebire se cuvine subliniată, 
în acest context, necesitatea inten
sificării eforturilor în unitățile din 
industria extractivă și energetică 
pentru realizarea și depășirea pre
vederilor la producția de cărbune, 
petrol, gaze naturale și energie elec
trică — produse de bază, care au 
o mare importanță in depășirea 
situației dificile din domeniul ener
getic, in asigurarea bunului mers 
al întregii activități economice. De
sigur, o însemnătate deosebită are 
și îndeplinirea planului producției 
fizice în celelalte ramuri ale eco
nomiei, fiecare produs, fiecare sor
timent avînd o destinație precisă, 
fabricarea. lor la nivelurile prevă
zute constituind o necesitate impe
rioasă.

Esențiale sînt. In această privin
ță, acțiunile ce trebuie întreprinse 
ih fiecare unitate economică de or
ganele și organizațiile de partid, de 
consiliile oamenilor muncii pentru 
utilizarea deplină, cu înalt randa
ment, a mașinilor, utilajelor și in
stalațiilor. nentru organizarea judi
cioasă a activității in secții și ate
liere. la fiecare ioc de muncă, ast
fel îneît întregul potențial tehnic ,și 
uman să fie bine folosit, iar zi de 
zi să ce obțină rezultate superioare 
in realizarea producției fizice, in 
condițiile încadrării stricte în nor
mele de consum și în cotele de 
energie electrică și gaze naturale 
repartizate fiecărei întreprinderi.

în eforturile pentru ‘îndeplinirea 
riguroasă a sarcinilor de plan, 
prioritate trebuie acordată fabrică
rii, livrării și incasării producției de 
export. Nici un moment nu trebuie 
6ă pierdem din vedere că exportul 
este o problemă fundamentală a

Hie STEFAN
(Continuare în pag. a Il-a) 

solului. Cele 34 de buldozere repar
tizate aici au fost împărțite în 8 
puncte de lucru. De asemenea, a 
fost amenajată o stație de betoane 
pentru realizarea lucrărilor de con
solidare și a construcțiilor hidroteh
nice de pe versanți. „Toate acestea 
— ne spune tovarășul Petre Ianac, 
director tehnic al Stațiunii de cer
cetări viticole Ștefănești — la care

în unități 
din județul Argeș

se adaugă și mijloacele mecanice 
ale stațiunii — care au fost concen
trate de asemenea la efectuarea lu
crărilor antierozionale, în prezent 
sint folosite la desfundarea terenu
lui. au asigurat executarea volumu
lui de lucrări planificat în conformi
tate cu graficele stabilite".

Din analiza activității șantierelor 
de îmbunătățiri funciare se desprin
de însă existenta unor rezerve în
semnate pentru sporirea în și mai 
mare măsură a ritmului de lucru.

Perimetrul-etalon 
și problemele lui 

în comuna Ștefănești a fost în
ființat perimetrul-etalon unde se 
aplică, pentru a fi apoi generaliza

In toate întreprinderile, 

în sectoarele casnic 

și public 

MĂSURILE 

DE REDUCERE 

A CONSUMULUI 

DE ENERGIE 

Șl COMBUSTIBILI 

- APLICATE 

CU FERMITATE 

Șl RĂSPUNDERE!

Pentru progresul 
economiei 

și creșterea 
bunăstării 

întregului popor 

ÎNALTĂ 
PRODUCTIVITATE, 

Înaltă calitate, 
înaltă EFICIENȚA!

In întreaga industrie — pro
duse cu nivel tehnic și ca
litativ ridicat, realizate cu 
consumuri materiale și e- 

nergetice cit mai reduse 
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te la scară întregului județ, rezul
tatele și experiența Stațiunii de cer
cetări pentru combaterea eroziunii 
solului din Perieni, județul Vaslui. 
Unitatea desemnată să coordoneze 
aplicarea programului de amenajări 
antierozionale este Stațiunea de cer
cetări viticole din Ștefănești. Din- 
tr-un început se impune precizarea 
că lucrările antierozionale preconi
zate a se realiza în perimetrul-eta
lon trebuie executate intr-un timp 
cit mai scurt, pentru a putea con
stitui „modelul" de lucru care să fie 
aplicat pe celelalte suprafețe din 
județ afectate de eroziune. Aceasta 
fiind rațiunea înființării perimetru- 
lui-^talon. să vedem cum își desfă
șoară acesta activitatea și cu ce re
zultate.

Suprafața pe care se execută lu
crări antierozionale specifice însu
mează doar 388 hectare. Aici trebuie 
realizate diferite lucrări pentru di
rijarea și regularizarea scurgerii 
anelor de pe versanti și consolidarea 
terenurilor. în vederea redării în 
circuitul productiv a noi suprafețe 
de pămînt. Realizarea acestor lu
crări este eșalonată pe parcursul a 
patru ani. Pină în prezent, regulari
zarea apelor de pe versanți s-a fă
cut în proporție de 75 la sută din 
planul pe acest an. iar pe 50 hecta
re s-au amenajat platforme si terase 
cu lățimi de 5 oină la 40 de metri, 
din care 40 hectare au fost plantate 
cu vită de vie.

Două concluzii se impun atenției. 
Prima se referă la perioada înde
lungată — patru ani — prevăzută 
pentru realizarea programului anti- 
erozional în cadrul perlmetrului-eta- 
lon. A doua se referă la volumul încă 
mic de lucrări realizat oină acum, 
ceea ce periclitează terminarea lu
crărilor chiar în intervalul lung de

Aurel PAPADIUC 
Gheorqhe C1RSTEA

(Continuare in pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, simbătă dimineața, ce 
Ghulam Ishaq Khan, ministrul fi
nanțelor. comerțului și afacerilor 
economice al Republicii Islamice Pa
kistan. care a participat la lucrările 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-pakistaneze de colaborare si 
cooperare economică si tehnico-ști- 
intifică desfășurate. la București.

La primire au luat parte Ion M. 
Nicolae. viceprim-ministru al guver
nului. Gheorghe Caranfil, ministrul 
industriei chimice, președintele păr
ții române in comisie.

A fost prezent Iqbal Hosain. am
basadorul Pakistanului în tara 
noastră.

Oaspetele a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușcscu un călduros salut 
din partea președintelui Pakistanu
lui. generalul Mohammad Zia-ul Haq. 
Totodată, mipistrul pakistanez a ex
primat șefului statului român calde 
mulțumiri pentru primirea acordată 
pentru ospitalitatea cu care a foșt 
întimoinat in timpul vizitei in tara 
noastră.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
mulțumit pentru salutul adresat și a 
transmis, la rîndui său. un salut cor
dial președintelui Pakistanului și 
cele mai bune urări, iar poporului 
pakistanez succes în eforturile de 
dezvoltare a tării.

In cadrul întrevederii a fost ex

Ministrul planificării naționale al Republicii Democratice Somalia
Sîmbătă. 3 decembrie, președintele 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Ahmed Suleiman Abdallah, ministrul 
planificării naționale al Republicii 
Democratice Somalia, care a făcut 
o vizită în țara noastră.

La primire a participat Stefan 
Bîrlea, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării.

Ministrul somalez a mulțumit pen
tru întrevederea acordată și a adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu,- 
din partea președintelui Somaliei, 
Mohamed Siad Barrâ, un salut cor
dial și noi succese în activitatea pe 
care o desfășoară.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
președintelui Somaliei un salut căl
duros și cele mai bune urări, iar po
porului somalez prieten noi succese 
in procesul de dezvoltare indepen
dentă a țării.

In timpul întrevederii s-a efectuat 
o analiză a stadiului și perspective
lor relațiilor româno-somaleze. ex-

Bl NOII VOLUM OM SERIA „BIN CINBIKA SDCIfll- POLfflCA
A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI. NICOLAE CEAUSESCU*1

Strălucită analiză științifică 
a procesului istoric de făurire 
a statului național unitar român

In aceste zile, Intr-o impresionantă 
unitate de gindire și simțire, de vo
ință și de acțiune, țara întreagă, toți 
oamenii muncii, fără deosebire de na
ționalitate, au adus, la împlinirea a 
65 de ani de Ia unirea Tran
silvaniei cu România, un vi
brant omagiu luptei înainta
șilor pentru unitate și liber
tate națională, pentru făuri
rea statului național unitar, 
independent și suveran. A- 
ceastă amplă suită de ma
nifestări omagiale a fost 
Încununată de Adunarea 
festivă din Capitală, de stră
lucita Expunere prezentată 
de secretarul general al 
partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — remarcabilă 
analiză științifică a luptei 
milenare a poporului român 
pentru dreptul de a trăi unit, 
liber și demn într-o patrie 
unită, liberă și demnă. In 
acest context, apariția în 
seria „Din gindirea so- 
cial-politică a președin
telui României, Nicolae 
Ceaușescu" a unul nou vo
lum - „FĂURIREA sta
tului NATIONAL UNI
TAR ROMAN" — dobîndes- 
te o deosebită semnificație, 
el ilustrînd o dată mai mult 
consecventa cu care tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a 
aplecat asupra procesului de 
făurire a națiunii române si 
a statului său national uni
tar. a rolului acestora în Is
toria românească, in epoca 
ne care o străbatem, precum 
si în perioada ce va urma.

Si in demersul teoretic de 
fată își află pregnantă ilus
trare trăsăturile care l-au 
impus pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în conștiința în
tregii țări, ca si a lumii, ca pe un 
mare și original ginditor: puterea 
impresionantă de a descifra esența 
fenomenelor, remarcabila capacitate 
de sinteză, marea deschidere spre 
nou. rigoarea științifică, neîmpăca- 
rea cu Închistările și ostficările in 
gîndlre. Asemenea însușiri iși rele
vă marea lor valoare cu atit 

*
*
*
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Trăiască Președintele! Trăiască România!
La 1 decembrie 1983

Noi, brava, vechea stirpe de români 
Nicicind pe-aici ne-ngăduind pustia, 
Ne-afli tot ținut acestui loc stăpini : 
Trăiască Președintele I Trăiască România I

E-n dreaptă sârbătoare-acest pămînt, 
Urcîndu-și pină la zenit mindria 
Din inimi înfrățite cite sint :
Trăiască Președintele I Trăiască România I

Români, maghiari, germani, de orice neam, 
Pe ciți ne ține, maică bună, glia
Cu toți ca frați aici gâsitu-ne-am : 
Trăiască Președintele I Trăiască România I

Iar dacă scut avut-am in trecut 
Cu-atît mai de ne-nvins ni-i azi tăria 
Pe-acest pămînt eroic renăscut : 
Trăiască Ceaușescu I Trăiască România I

Niculae STOIAN

primată satisfacția nentru bunele re
lații de prietenie și colaborare care 
s-au stabilit și se dezvoltă intre cele 
două țări si a fost manifestată do
rința de a se acționa pentru extin
derea șl aprofundarea acestor rela
ții. în folosul ambelor țări și po
poare. al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale. In acest context au 
fost puse in evidență largile posibi
lități de colaborare oferite de eco
nomiile celor două țări si au fost 
stabilite o serie de măsuri menite să 
ducă la intensificarea cooperării ro- 
mâno-pakistaneze in domeniile eco
nomic. tehnico-știintific și cultural, 
precum și in cel al schimburilor co
merciale. S-a apreciat că lucrările 
actualei sesiuni a Comisiei mixte 
vor contribui, prin acțiunile conve
nite. la extinderea și dezvoltarea 
conlucrării reciproc avantajoase din
tre cele două țări.

Abordindu-se unele probleme in
ternaționale. a fost exprimată îngri
jorarea față de agravarea situației 
mondiale ca urmare a intensificării 
cursei înarmărilor, a perpetuării 
unor conflicte in diferite zone ale 
globului, a adîncirii crizei economi
ce și a decalajelor dintre state. S-a 
subliniat că. in aceste condiții, se 
impune să se acționeze cu rațiune 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru trecerea la . dezarmare; și in 
special la dezarmarea nucleară, iar 
fondurile astfel eliberate să poată fi 

primindu-se satisfacția pentru evolu
ția lor pozitivă in conformitate cu 
hotărîrile stabilite cu prilejul dia
logului la nivel înalt. A fost mani
festată dorința de a dezvolta și ex
tinde pe diferite planuri raporturile 
de colaborare româno-somaleze în 
domeniile economic și tehnico-știln- 
țific și de a intensifica schimburile 
Comerciale, în folosul celor două țări 
și popoare, al cauzei păcii, colaboră
rii și înțelegerii internaționale.

In cadrul convorbirii au fost 
abordate, de asemenea, unele pro
bleme internaționale actuale. S-a ex
primat îngrijorarea în legătură cu 
creșterea tensiunii în diferite zone 
ale lumii, ca urmare a intensificării 
cursei înarmărilor, a nerezolvării 
unor conflicte și agravării acestora, 
a perpetuării crizei economice in
ternaționale. S-a subliniat necesita
tea intensificării acțiunilor tuturor 
statelor, ale forțelor progresiste pen
tru oprirea înrăutățirii situației in
ternaționale, pentru promovarea po
liticii de pace, dezarmare, si in pri

mai mult cu cit sînt în permanen
tă dublate in persoana tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu de o vastă 
acțiune practică de organizare si 
mobilizare a energiilor poporului.

de unire a marilor sale puteri crea
toare pentru continua Înflorire a 
națiunii noastre socialiste, nentru ci
mentarea unității sale, pentru înăl
țarea tării ne noi culmi de progres 
Si civilizație. Prin toate acestea, 
personalitatea tovarășului Nicolae 
Ceausescu se asază. in filele isto
riei. ca si in inima poporului, in și

utilizate pentru dezvoltarea țărilor 
rămase in urmă. S-a arătat că este 
necesar, de asemenea, să se adopte 
măsuri vizind atenuarea crizei eco
nomice mondiale, reducerea prăpas- 
tiei dintre țările sărace și bogate, 
făurirea unei noi ordini economice 
internaționale care să favorizeze dez
voltarea economică a tuturor state
lor. A fost relevată necesitatea con
vocării în 1984 a reuniunii la nivel 
înalt a țărilor în curs de dezvoltare 
care să întărească conlucrarea aces
tor țări în lupta pentru transfor
mări economico-sociale. pentru sta
tornicirea unor noi relații intre state.

Au fost abordate, de asemenea, o 
serie de probleme privind unele con
flicte existente in lume, subliniin- 
du-se necesitatea soluționării pe 
cale pașnică, prin tratative a pro
blemelor existente in Asia. Africa, 
Orientul Mijlociu și în alte regiuni 
ale lumii.

Oaspetele a exprimat înalta con
siderație pe care guvernul și ponorul 
pakistanez o acordă acțiunilor Româ
niei. ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu. îndreptate în direcția 
soluționării pe cale pașnică a tutu
ror conflictelor dintre state, dezvol
tării colaborării internaționale, fău
ririi unei lumi fără arme si războaie, 
o lume a păcii. înțelegerii și coope
rării.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

mul rind de dezarmare nucleară, de 
colaborare și înțelegere intre națiuni, 
pentru soluționarea conflictelor, a 
tU-turor problemelor care confruntă 
omenirea, pe calea tratativelor.

S-a relevat, totodată, importanta 
soluționării problemelor africane de 
către statele acestui continent fără 
amestec din afară, pentru reducerea 
tensiunii, pentru eliminarea surselor 
de conflict, pentru întărirea înțele
gerii și conlucrării interafricane.

S-a subliniat necesitatea de a se 
face totul pentru promovarea unor 
relații economice bazate pe deplina 
egalitate și echitate, care să asigure 
progresul mai rapid al tuturor țări
lor. si in mod deosebit al relor ră
mase în urmă. în același timp, a 
fost subliniată importanta deosebită 
a dezvoltării continue a cooperării 
dintre țările in curs de dezvoltare, 
întărirea solidarității și unității lor 
de acțiune.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

rul marilor ctitori sl făurari de tară 
si istorie, numele său devenind un, 
simbol al voinței noastre de a croi 
României, la trecutu-i mare, mare 
viitor și. deopotrivă, un simbol viu 

al unității noastre, al pu
ternicei osmoze sufletești a 
națiunii noastre.

Volumul începe prin a 
înfățișa aprecierile secre
tarului general al partidului 
asupra genezei națiunii și a 
statului național, a rolului 
acestora in epoca contem
porană. întemeiate pe ana
liza realităților istorice ale 
tării noastre, ale altor țări 
ale lumii, aceste aprecieri 
relevă, in lumina principii
lor socialismului științific, 
adevărul că națiunea este 
rezultatul unui complex pro
ces istoric cu caracter o- 
biectiv. că aceasta îndepli
nește sl va îndeplini încă 
multă vreme un rol maior 
în asigurarea progresului is
toric. Se subliniază astfel 
uriașa putere a conștiinței 
naționale, a simtămintelor 
patriotice care au însuflețit 
de-a lungul istoriei popoare
le. le-au înzecit puterile în 
lupta pentru a înlătura 
dominația străină, nentru o 
viată de sine stătătoare, 
pentru edificarea unor rîn- 
duieli mai bune si mai drep
te. O asemenea concepție de 
mare profunzime isi dove
dește cu atit mai mult în
semnătatea cu cit există as
tăzi teoreticieni care califică 
națiunea ca o categorie so
cială perimată istoricește, 
anacronică, ce ar sta în calea 
progresului istoric. Or. ași 
cum se subliniază în volum, 
epoca noastră este martora 
unei uriașe mișcări de redeș

teptare națională a popoarelor, a efor
turilor a zeci și zeci de state, ce 
și-au dobindit de curind indepen
denta. pentru închegarea, consolida
rea și dezvoltarea lor ca națiuni li-
_______________Silviu ACHIM 
(Continuare in pag. a IV-a)
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Filatelică
S-au împlinit 125 de ani de la 

punerea in circulație a primelor 
mărci poștale românești. Este 
vorba de celebrul „Cap de bour**, 
reprezentind stema Moldovei.

Documentele de arhivă atestă 
că primele mărci poștale româ
nești au fost tipărite in așa-nu- 
mita „atelia timbrului", care 
funcționa la lași pe Ulița Mare 
încă din 1356. tn această tipo
grafie s-au mai realizat inci 
două emisiuni de timbre folosite 
in Moldova pină la Unirea Mol
dovei cu *[ara Românească. A- 
ceste timbre au situat România 
pe primul loc in această parte a 
Europei intre țările care dispu
neau de mărci poștale proprii.

La împlinirea a 125 de ani de 
la primul timbru poștal româ
nesc, la Iași s-a organizat o mare 
expoziție jubiliară, care a reunit 
colecții ale filateliștilor din în
treaga țară. Au fost expuse toa
te emisiunile de timbre impri
mate pină acum in România. 
Cea mai nouă dintre ele a fost 
emisiunea poștală dedicată îm
plinirii a 125 de ani de la pnma 
marcă poștală românească.

Fractură fără.., 
ghips ?

Denumirea nu ne spune mare 
lucru : „Fixator extern cu cadru 
semicircular".

In realitate este vorba de un 
aparat ortopedic care servește la 
vindecarea unor anumite tipuri 
de fracturi ale sistemului osos 
uman. Aceasta înseamnă că, in 
unele cazuri, clasicul aparat de 
ghlpsat devine inutil.

De aici, avantajele: fixarea 
stabilă a focarului de fractură, 
o mai bună îngrijire a leziunilor 
care însoțesc fractura, posibilita
tea unor intervenții complemen
tare asupra fracturii, reducerea 
substanțială a perioadei de vin- 
[bCC(LT&.

Aparatul se utilizează la sec
ția ortopedie a Spitalului jude
țean Arad ți este rodul colabo
rării dintre un medic, Alexandru 
Pop, și tehnicianul Ioan Kun.

Surpriză plăcută
Timp de 47 de ani, Marin Vii- 

duț din municipiul Rm. Vllcea 
a practicat una și aceeași mese
rie : difuzarea presei. Aproape 
o jumătate de secol el a distri
buit miilor de cititori ziarele ți 
revistele preferate. Milioane de 
ziare, reviste, broșuri, almana
huri au trecut din mina lui in 
cele ale cititorilor. „Cele mai 
multe exemplare — ne spune el 
— au fost din ziarul „Scinteia" 
și din gazeta locală „Orizont".

Sărbătorindu-i ieșirea la pen- 
sie, colectivul oficiului jiideț^ait 
de difuzare a presei i-a pregătit, 
intre altele, și o surpriză : un 
abonament la ziarul „Scinteia" 
pe întreg anul 1984, pe care nă
dăjduim că-l va primi cu a- 
ceeași operativitate ce i-a carac
terizat profesia ți pasiunea a- 
proape o jumătate de secol.

I Speranța 
și încredere

fntîmplarea a făcut ca, după 
pierderea mamei, pioniera Ca
melia Frățilă din comuna Băl
tești, județul Prahova, să ră- 
mînă curind orfană și de tată. 
Dintr-o dată s-a trezit singură.

Așa a gindit pe moment, mat 
ales că tot întimplarea face să 
nu aibă nici o rudă apropiată.

Dar iată, chiar din primele 
clipe dureroase. Camelia a sim
țit căldura omeniei celor din 
jur. O vecină, pe nume Stelia- 
na Cincan, s-a oferit cu delica
tețe sâ-i fie tutore, să-i poarte 
de grijă ca o mamă. Toate co
legele ei din clasa a Vl-a, îm
preună cu diriginta, profesoara 
Paula Viciu, au venit în gospo
dăria Cameliei, rostuindu-i tre
burile și stabilind un ' 
„orar al prieteniei și 
torăril" pentru viitor, 
și alți săteni au sărit 
ajutorul fetei.

Omenie dătătoare de 
ți încredere !

Iscusința
„De cind mă știu, cos și țes. 

Am învățat de la bunicele mele. 
Am realizat sute și sute de o- 
biecte de artă populară româ
nească, specifice diferitelor zone 
etnografice: din Dobrogea și
Banat, din Moldova și Maramu
reș, ca să nu mai vorbesc de 
cele oltenești".

Constantin Nițu, instructor la 
Centrul de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice 
de masă Olt, are 39 de ani. Coa
se ii, cămăși bărbătești, șterga
re. Țese scoarțe, marame din 
borangic, bete și brtie. Croșe
tează...

Pasiunea și iscusința sa i-au 
adus numeroase distincții. La 
ultima ediție a Festivalului na
țional „Cintarea României", 
Constantin Nițu a fost risnlătit 
cu premiul I pentru creație de 
artă populară. Un bărbat in în
trecere cu cele mai iscusite 
creatoare de artă populară din 
țară.

Cucu,.. din copac
Procurorul I. Micuț din Rimni- 

cu Vilcea ne istorisește pățania 
unui anume Vasile Cucu. Vă- 
zind că pe raza comunei Voi- 
neasa un autoturism mergea a- 
napoda, un echipaj al miliției, 
aflat in misiune, i-a făcut semn 
celui de la volan să oprească. 
Ți-ai găsit ! Maș:na, „pișcată" pe 
accelerație, a dispărut in noapte.

A fost ajunsă din urmă in 
marginea unei păduri. Era sin- 
gură-singurică. Șoferul, pe nume 
Vasile Cucu, se refugiase in
tr-un... copac, 
.avea permis 
pentru care 
răspundă in

Rubrică 
Petre 
șl corespondenții „Scinteii*J
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O lecție de viața la școala șantierului:

SĂ PREȚUIEȘTI OAMENII Șl
Există amintiri constituite din fap

te, momente care se păstrează în 
conștiință nealterate, trăgîndu-și seva 
reîmprospătării lor din trăinicia lu
crurilor înfăptuite. Firul unei aseme
nea amintiri îl deapănă maistrul Ion 
Tăbăcaru, secretar adjunct al comi
tetului de partid de la întreprinderea 
de utilaj tehnologic Buzău — I.U.T. : 
„Se arsese motorul principal de la 
mașina de roluit cilindrii. O mașină 
a naibii de complicată, din import. 
Sta mașina și cu ea întreaga produc
ție de echipament de frină. Maistrul 
Ion Grigorescu a fost chemat la co
mitetul de partid. S-a discutat cum 
și ce fel. Sarcină de partid de mare 
răspundere. Termen ? Cit mai degra
bă cu putință. Maistrul și-a alcătuit 
o echipă de tineri. S-a lucrat cu în
verșunare. A venit seara, au apărut 
zorii, iar s-a înnoptat, iar s-a cră
pat de ziuă. Două zile și două nopți 
au muncit tinerii de nu mai știau 
nici cum îi mai cheamă. Printre ei 
se afla și Teofil CHIRU. Nu era la 
prima lui evidențiere. De data aceas
ta insă a trecut de pe panoul frun
tașilor secției pe cel al întreprin
derii".

La puțin timp de Ia acest eveni
ment, tînărul electromecanic s-a 
prezentat în fața comuniștilor pentru 
a fi primit în rîndurile lor. Un mo
ment ce nu se uită. își amintește și 
astăzi cu precizie cine a luat cuvîn- 
tul și ce a spus. Mai ales de Ion 
Cernat, un comunist vîrstnic. astăzi 
pensionar : „Să știi că îmi stătea pe 
inimă să-ți spun că e cazul să te 
gîndești să faci acest pas, dar mi-ai 
luat-o înainte. Și e mai bine așa. Ai 
grijă să'fii la înălțimea încrederii 
noastre".

Și nu i-a dezamăgit.
La 30 de ani ai săi, Teofil Chiru 

este un muncitor cu o bogată expe
riență de viață. Nu o viață de aven
turi. de descurcăreț, care știe să iasă 
cu fața curată din situații încilcite.

ci de muncă, nelipsită de episoade 
captivante, tensionate, de greutăți și 
satisfacții. Asemenea episoade a trăit 
pe șantierul fabricii de hîrtie din 
Dej, al Combinatului siderurgic Ga
lați, al centralei termice București 
Sud și, mai ales, pe șantierul com
plexului hidroenergetic Gilău. Aici, 
pe firul Someșului, a învățat dura 
dar frumoasa lecție a încleștării cu 
natura, înfruntînd ploi și geruri. Și 
tot aici a cunoscut oameni deosebiți, 
cu înfățișarea aspră, dar de o mare

sens academic, ci în viziunea trans
formării oamenilor — profesional, 
etic și politic — iar pentru comuniști 
o școală a spiritului revoluționar. 
Majoritatea muncitorilor erau tineri: 
unii abia veniți de pe băncile școlilor 
profesionale din Ploiești, Tîrgoviște, 
Cîmnina ; alții erau nec-'’ific°ti, 
neadaptați incă rigorilor industriei 
moderne, ale disciplinei muncito
rești. Tocmai de aceea pe prim plan 
se afla formarea unui colectiv în
chegat, disciplinat, capabil să mînu-

MUNCA

O gamă largă de mărfuri de sezon 
în „Luna cadourilor"

adevărat 
întraju- 

Primarul 
ți ei in
speranță
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Motivul ? Nu 
de conducere. Fapt 
a fost „condus" să 
fața legii.
realizată de 

POPA

I
I

noblețe sufletească. I-a rămas în me
morie figura maistrului Ștefan Ca- 
ciuc, meseriaș de clasă, care a lucrat 
pe mai toate marile șantiere ale țării 
pină la vremea pensionării, neîndu
plecat cu tînjala și indisciplina și în
duioșător de omenos și înțelegător 
față de necazurile, preocupările și 
lipsa de experiență a tinerilor din 
formația ea. „un adevărat părinte".

Pe aceste șantiere, rapid și temei
nic, și-a- desăvirșit Chiru pregătirea 
profesională. Fiindcă a trebuit să 
facă de toate, să sape cu hirlețul, să 
facă zidărie, să monteze, să sudeze. 
Pe aceste șantiere a învățat ce este 
solidaritatea muncitorească, să cu
noască oamenii, să-i aprecieze nu 
după aparențe, nu după vorbe meș
teșugite și atitudini convenționale. 
Cind a venit la I.U.T., colectivul de 
muncă încă nu era închegat. între
prinderea era simultan șantier, uni
tate productivă și școală. Dintre 
cele trei ipostaze cea mai bogată în 
semnificații era cea de școală, nu în

iască mașini și utilaje complicate. 
Bineînțeles, a fost nevoie de perse
verență, tenacitate, de dăruire și 
entuziasm. Și Chiru venise de pe 
șantierele țării cu toate aceste ca
lități. Și așa a fost, la rindul său, 
profesor. I s-a dat în grijă califi
carea unor tineri muncitori. A avut 
de furcă cu Vasile Folea. care, deși 
ager la minte, era cam comod. Și 
atunci și-a amintit de meșterul 
Caciuc. A fost aspru și l-a ținut din 
scurt. O vreme învățăcelul i-a pur
tat pică. Astăzi este un electro
mecanic priceput. Ba, mai mult, și 
el răspunde acum de pregătirea pro
fesională a altor tineri. încruntarea 
a lăsat loc unei sincere prietenii.

Fire neastimpărată, vioi, „numai 
inimă", cum spunea despre el to
varășul Pericle Pascu, secretar al 
comitetului municipal de partid, 
Teofil Chiru este un înnăscut talent 
organizatoric. Ca secretar al orga
nizației U.T.C. din întreprindere, 
știe să se facă urmat de tineri, să-i

antreneze la diferite acțiuni. Din 
1979 organizația uteciștilor de la 
I.U.T. ocupă locul întîi pe județ în 
întrecerea „Tineretul, factor activ in 
realizarea obiectivelor deceniului 
științei, tehnicii, calității și efi
cienței". Tot de atunci s-a insta
lat pe locul întîi și în ceea ce pri
vește acțiunile patriotice. Anga
jamentul pe acest an a fost îndepli
nit încă de la 1 Mai. Aproape că 
nu există construcții sau amenajări 
social-culturale din Buzău la care 
Chiru — împreună cu ceilalți ute- 
ciști din întreprindere — să nu fi 
pus umărul.

La întrebarea ce-1 supără cel 
mai mult, a răspuns : „Cel mai mult 
mă supără insuccesul. Din principiu, 
cind mă apuc de o treabă, nu mă 
gindesc niciodată să o fac de min- 
tuială. Dar oamenii nu te apreciază 
după intenții, ci după fapte. Și eu 
fac la fel. Se spune că uneori eșe
cul este, prin învățămintele sale, 
mai prețios decit un succes. De 
acord. Dar să fie cit mai rar. Eu 
nu-l doresc defel. Nu-mi place să 
iau un lucru de la început".

Timpul îl împarte între locul de 
muncă, familie (este căsătorit și are 
o fetiță de patru ani), îndatoririle 
funcției de secretar al unei orga
nizații de 4 509 de uteciști și școala 
de maiștri. în clipele de răgaz 
deschide cărți de istorie. „Nu știu 
cum să vă explic — ne soune inter
locutorul nostru — dar intr-un fel 
mă simt ți eu în istorie". Intr-ade
văr, Teofil Chiru, ca și tinerii gene
rației sale este făuritor de istorie, 
o poartă în el. Este istoria bogată 
în înfăptuiri a prezentului socia
list al patriei noastre pe care cu în
flăcărare ne cheamă să-1 edificăm 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului.

Constantin VARVARA

în această perioadă, magazinele 
cooperativelor de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor din 
întreaga tară pun la dispoziția 
cumpărătorilor o diversă gamă de 
articole ce pot constitui cadouri 
plăcute și utile pentru cei dragi. 
In raioanele destinate mărfurilor 
nentru, copii se găsesc jucării mai 
multe si mai diverse decit în ori
care alt sezon, precum și o mare 
diversitate de articole vestimenta
re : costume, rochii, paltoane, fu
lare. căciuli, ciorapi, precum și po
doabe pentru pomul de iarnă.

Din raioanele de confecții. încăl
țăminte. galanterie si marochină- 
rie se pot cumpăra felurite artico
le de îmbrăcăminte pentru adulti 
si adolescenți, cămăși, baticuri, fu
lare. cravate, poșete, mănuși, cor
doane și altele.

Un dar plăcut și util este și o 
carte. In acest scop, librăriile și 
raioanele de librărie ale magazi
nelor cooperației s-au aprovizionat 
cu ultimele apariții editoriale pen
tru cooli și adulti.

în fotografie : magazinul „Ozana" 
din Tg. Neamț.

Prevenirea hepatitei virale
Hepatita acută virală este o boală tot mai frecventă in cele mal 

multe țări și gravă prin persistența ei. Deoarece prevenirea hepatitei este 
o problemă de educație sanitară, am solicitat recomandări în acest sens 
tovarășului prof. univ. dr. ALEXANDRU DUMINICA MOISESCU, direc
tor al Spitalului clinic de boli infecțioase Colentina.

Planul pe 
- realizat integral, 

(Urmare din pag. I) 
dezvoltării generale a țării și, de 
aceea, onorarea riguroasă a comen
zilor contractate cu partenerii ex
terni, realizarea de produse de înal
tă calitate trebuie să reprezinte un 
obiectiv central al activității fiecă
rui colectiv de oameni ai muncii, 
al organelor și organizațiile - de 
partid. Este necesar ca pretutin
deni, in toate unitățile economice, 
îndeplinirea sarcinilor de export să 
fie urmărită cu toată exigența și 
răspunderea, zi de zi, sch mo da 
schimb, pe întregul flux de fabrica
ție. Iar planul la export poate fi 
considerat îndeplinit numai în 
condițiile în care întreaga produc
ție prevăzută a fo6t livrată și în
casată, pentru că numai producția 
încasată înseamnă export finalizat.

Cu aceeași consecvență și răspun
dere e6te necesar să se acționeze in 
fiecare întreprindere nentru reali
zarea indicatorilor calitativi, de efi
ciență ai planului. Desigur, sint cu
noscute programele de largă per
spectivă adoptate recent de condu
cerea partidului privind creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii, îmbunătățirea n'velului teh
nic și calitativ al produselor, redu
cerea consumurilor de materii pri
me, de combustibili și energie și 
valorificarea superioară a materi
ilor prime și materialelor, progra
me care concentrează eforturile 
tuturor oamenilor muncii in direc
țiile decisive pentru asigurarea unei

acest an 
la toți indicatorii!
noi calități în toate domeniile de 
activitate, pentru creșterea susținu
tă a eficienței economice și, pe a- 
ceastă bază, a venitului național — 
sursa trainică a dezvoltării și mo
dernizării economiei naționale, a 
ridicării bunăstării Întregului po
por.

Este o sarcină de mare răspun
dere a tuturor organelor și orga
nizațiilor de partid, a tuturor orga
nelor de conducere colectivă din 
ministere, centrale industriale și 
întreprinderi de a mobiliza ener
giile și capacitățile creatoare al? 
oamenilor muncii pentru aplicatei 
fermă a tuturor măsurilor cuorinse 
în aceste programe de importanță 
deosebită pentru progresul economic 
și social ăl țării, iar pentru trecerea 
la înfăptuirea lor nu există decit un 
termen : imediat, asigurînd astfel 
un plus de eficiență activității 
noastre prezente și — prin îndepli
nirea și a celorlalți indicatori de 
plan pe acest an — o temelie trai
nică pregătirii producției anului 
viitor.

Avuției naționale mereu crescîn- 
de, prosperității noastre la dăm 
adevărata măsură prin munca noas
tră mai spornică, mai eficientă și 
de înaltă calitate. Iată de ce. tu
turor ne revine sarcina de mare 
răspundere de a munci cu dăruire 
și abnegație pentru încheierea aces
tui an cu rezultate cit mai bune in 
întreaga activitate economică, asi- 
gurînd astfel o bază solidă înfăp
tuirii planului pe anul 1984.

PRIN COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI
— TERENURILE IN PANTĂ VALORIFICATE SUPERIOR

DE LA
Pentru sumele păstrate la C.E.C. 

toți depunătorii beneficiază, pe 
lingă avantajele specifice instru
mentului de economisire utilizat, 
de numeroase drepturi și avan
taje generale, printre care si păs
trarea secretului privind nume.e 
depunătorilor, ale titularilor și 
operațiilor efectuate.

In actele normative privind or
ganizarea și funcționarea Casei de 
Economii și Consemnațiuni, ca și în 
alte dispoziții legale se prevede 
in mod expres obligația instituției 
și a personalului muncitpr de a 
păstra cu strictețe secretul asupra 
numelui depunătorilor, ale titula
rilor și operațiilor efectuate de 
aceștia, orice abatere fiind pedep
sită de lege.

Datorită acestui fapt, date infor
mative privind depunerile pe dife
rite instrumente de economisire 
se dau de Casa de Economii și 
Consemnațiuni numai titularilor

C. E. C
depunerilor și persoanelor Împu
ternicite in acest scop de titulari.

După cum este cunoscut, Casa de 
Economii și Consemnațiuni oferă 
populației, pe lingă libretele de 
economii nominale, și libretele de 
economii „la purtător" (in care nu 
se înscrie numele titularului), ca 
și obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri. 
Particularitatea libretului de eco
nomii „la purtător" o constituie 
faptul că la efectuarea oricăror 
operații de emitere, depunere sau 
restituire pe aceste librete depu
nătorii nu trebuie să prezinte nici 
un act de identitate.

Aceleași caracteristici le au și 
obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri, 
care sint, de asemenea, instrumente 
de economisire „la purtător", fapt 
pentru care la efectuarea opera
țiilor de vinzare și cumoărare a 
lor depunătorii nu trebuie să pre
zinte unităților C.E.C. sau poștale 
nici un act de identitate.

(Urmare din pag. I)
timp prevăzut. Referitor la această 
situație necorespunzătoare, directorul 
Stațiunii de cercetări viticole din 
Ștefănești, Toderiță Giosanu. ne-a 
spus : „Rezultatele de pină acum im
pun cu acuitate să se acorde atenția 
cuvenită realizării cu prioritate a 
lucrărilor pe care le avem de exe
cutat în cadrul perimetrului-etalon. 
Cu toate că avem proiecte, utilaje si 
forța de muncă necesare, totuși lu
crările înaintează într-un ritm mult 
prea încet față de necesități. Cauzele 
constau în lipsa de fonduri pentru 
activitatea perimetrului-etalon si. 
mai ales. în lipsa de carburanți. Din 
acesta motive, activitatea pe-imetru- 
Jui-etalon s-a restrîns cu precădere pe 
suorafefel^' stațiunii, care trebuie să 
fie plantate cu vii pînă în anul 1985. 
Aceasta intrucît. pentru restul supra
feței perimetrului-etalon. care cu
prinde toată comuna Ștefănești. nu 
s-au asigurat Ia timp fondurile pen
tru finanțarea lucrărilor".

Mijloacele mecanice 
existente - mai bine 

folosite !
Directorul întreprinderii de execu

ție și exploatare a lucrărilor de îm
bunătățiri funciare Argeș, tovarășul 
Vasile Ciocîrdel, a tinut să ne spună 
că. pentru realizarea volumelor mari 
de lucrări din anul viitor și in con
tinuare. unitățile de execuție trebuie 
să fie dotate cu un număr corespun
zător de utilaje terasiere. Pentru 
anul viitor, bunăoară, unitatea tre
buie oă fie dotată suplimentar cu 14 
excavatoare de diferite tipuri. 15 bul
dozere și mijloace de transport cu o 
capacitate de 110 tone pe zi. Desigur 
acestea sint cereri îndreptățite, care 
trebuie să fie analizate de organele 
in drept.

La fel de Îndreptățită este însă și 
cerința ca parcul existent de mașini 
și utilaje terasiere să fie folosit la 
întreaga capacitate. Or. în această 
privință, din cauza unor neajunsuri, 
planul fizic pe utilaje nu s-a realizat 
întocmai la toate grupele de mij
loace mecanice. Pentru un număr 
mare de utilaje, de mare randament, 
nu s-a realizat coeficientul de 6chimb 
planificat, ceea ce a dus 1a un in
dice de utilizare scăzut. Bunăoară, 
în perioada 1 iulie—30 noiembrie, 
fată de un coeficient de 6chimb pla
nificat. pe ansamblu, de 1.6. s-a rea
lizat numai un coeficient de schimb 
de 1.1. Ca atare, la excavatoare in
dicele de utilizare a fost în aceeași

perioadă de 0,85. iar la buldozere — 
de 0.90. In ambele situații — 6ub in
dicii planificați. Pentru folosirea din 
plin a mijloacelor mecanice ește ne
voie să se asigure numărul de me
canici necesar, astfel incit să se reali
zeze coeficientul de schimb stabilit 
pentru fiecare categorie de utilaje. 
In prezent. I.E.E.L.I.F. Argeș are un 
deficit de 26 de mecanici. Pentru 
anul viitor, dacă se suplimentează 
utilajele din dotare, deficitul de me
canici va fi de 75.

Pe de altă parte, deși toate utila
jele sint în stare de funcționare, un 
mare număr din acestea nu sint u- 
tilizate. Este o situație cauzată de 

k lipsa de' carhuranți, ulei hidraulic^ 
baterii de acumulator și de anve
lope. înlăturarea operativă a acestei 
stări de lucruri, care provoacă ac
centuarea deficitului de capacitate 
în mod artificial, constituie o condi
ție esențială pentru activizarea în
tregului parc de utilaje terasiere din 
dotare.

Forțele umane 
de Ia sate - 

mai puternic 
mobilizate Ia execuția 

lucrărilor
în cadrul măsurilor stabilite de 

comandamentul județean pentru în
făptuirea programului de îmbună
tățiri funciare se prevede mobili
zarea largă a forțelor umane de la 
sate și a celor din unitățile indus
triale Ia realizarea lucrărilor stabi
lite. In principal, este vorba de re
partizarea pe consilii agroindustria
le, comune și unități agricole a vo
lumelor de lucrări ce le revin de e- 
xecutat din programul județean. 
Astfel, în lunile de iarnă și primă
vară se are în vedere participarea 
unui mare număr de oameni la exe
cutarea manuală a unor lucrări.

Important este insă să se treacă 
grabnic la organizarea de acțiuni de 
masă în acesț scop. Spunem aceas
ta întrucît, pină în prezent, cea mai 
mare parte din volumul lucrărilor 
realizate s-a efectuat cu mijloace 
mecanice. Trebuie să se înțeleagă 
că participarea locuitorilor de la 
sate la realizarea programelor de 
îmbunătățiri funciare nu poate fi 
privită ca o acțiune sezonieră. Dim
potrivă, acestei acțiuni trebuie să i 
se imprime un caracter permanent 
și organizat, asigurindu-se în fieca
re comună și in fiecare unitate agri
colă mobi’izarea la executarea lu
crărilor a tuturor locuitorilor de la 
sate.

— In ce privește frecvența, se 
știe că peste 60—65 Ia sută din popu
lația globului, după o anumită 
virstă, are în singe anticorpi pentru 
virusul A, ceea ce demonstrează că 
acești oameni au făcut hepatita de 
tip A fie aparent clinic, fie inapa- 
rent (fără să-și dea seama). Hepa
tita acută virală este produsă de mal 
multe tipuri de virusuri care pă
trund in organism, producînd întot
deauna o îmbolnăvire generală, dar 
afectind mai ales ficatul. Intre di
feritele tipuri de hepatită există 
mari deosebiri. Astfel, hepatita A 
afectează mai ales copilul (pină la 
90 la sută din cazuri) și mai puțin 
vîrsta adultă. Comparativ cu hepa
tita de tip A și non A-non B, hepa
tita acută virală de tip B are o evo
luție mai severă, un mare potențial 
de a se cronîclza și o mortalitate de 
3—4 ori mai mare. în hepatita acută 
virală de tip A nu se cunosc purtă
tori cronici de 
virus (rezervorul 
uman de virus 
este nul).

Numărul real 
al îmbolnăvirilor 
prin diferite ti
puri de virus he
patitic este greu 
de apreciat, dato
rită formelor „ascunse" subclinlce sau 
anicterice. Se estimează că în hepati
ta de tip A. la o formă clinică evi
dentă de icter există 10—15 cazuri 
subclinice. care reprezintă, datorită 
necunoașterii lor. o importantă sur
să de infecție, pentru răspindirea 
bolii. Aceste fapte arată că infecția 
hepatitică este mult mai extinsă de
cit hepatita-boală.

— Cum se răspindește hepatita, pe 
ce căi și in ce mod 7

— Transmiterea virusului hepatitei 
acute de tip A rse face prin con
tact direct : de la bolnav la persoana 
receptivă. Bolnavul devine contagios 
incă din a doua jumătate a perioadei 
de incubație (deci cind nici nu se 
bănuiește viitoarea afecțiune) și încă 
aproximativ 10 zile după perioada 
acută a bolii. Boala se transmite 
prin contact intim, sărut, alimenta
ția in comun, utilizarea veselei, pa
harelor. folosirea în comun a insta
lațiilor sanitare care nu sint igieni
zate. O altă cale de îmbolnăvire o 
constituie folosirea de alimente in
fectate și consumate fără o prelu
crare termică sau de salate și 
fructe insuficient spălate. în sfîrșit, 
prin apa potabilă contaminată se 
produc epidemii hidrice cu caracter 
exploziv.

Și hepatita acută virală de tip B 
se transmite direct, de Ia omul bol
nav, contagiunea lui intinzîndu-se pe 
o perioadă de 1—2 luni. Contami
narea se face prin manopere chirur
gicale, transfuzii, folosirea unor me
dicamente care se f-c ne b-ză de 
sînge ; investigații de diagnostic prin 
metode sîngerinde ; efectuarea de 
injecții de către persoane care nu 
au calificare medicală și, implicit, 
nici cunoștințe despre transmiterea 
acestei boli etc. Alte căi de răsnin- 
dire a bolii sînt : saliva (picături de 
salivă infectată), diferitele secreții 
ale organismului și chiar lăutele de 
mamă purtătoare de virus B.

— Cum se manifestă boala, care 
sint primele ei simptome ?

— Cel mai frecvent este debutul 
digestiv (grețuri, vărsături, dureri 
abdominale, lipsa poftei de minca-

OMUL Șl
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re) ; apoi, debutul nervos (stare de 
oboseală accentuată, astenie, som
nolență) ; debutul pseudo-reumatis- 
mal (dureri articulare vii) ; debut 
pseudogripal (mialgii sau dureri mus
culare, artralgii — dureri ale articu
lațiilor, cefalee sau dureri de cap, 
fiori etc.) ; debut urticarian (min- 
cărime) ; debut cu simptome de 
apendicită și uneori chiar colică he
patică. Este perioada in care se r un 
diagnosticuri incorecte și se admi
nistrează tratamente inadecvate. De 
aceea, cind apar semnele de mai 
sus este imperios necesar ca bolna
vul să se adreseze imediat medicului 
specialist, care va ști dacă este sau 
nu o hepatită acută virală.

— Intrucît există atiția factori care 
concură la o largă contaminare, ce 
posibilități avem de prevenire a

— Bolnavul, odată diagnosticat sau 
chiar bănuit a avea o hepatită acută 

virală. trebuie 
internat obliga
toriu în spitalul 
de boli infectioa- 
se. în condiții.e 
unei foarte bune 

, izolări. In per
manentă se va (a- 
sigura o dezjn- 
fecție curentă a 

tuturor obiectelor din camera 
bolnavului si a grupurilor sani
tare. Dezinfecția va fi aplicată rigu
ros, foarte conștiincios. Cel mai im
portant mijloc pentru prevenirea he
patitei este spălarea permanentă a 
miinilor cu apă și săpun. Numai în 
cazuri cu totul excepționale și nu
mai provizoriu se pot spăla mîinile 
cu alcool iodat 0,5 la sută. Cei care 
vin în contact direct cu bolnavul (la 
care a fost confirmat diagnosticul de 
hepatită acută virală) vor fi supra- 
vegheați timp de 40 zile de către 
medic, clinic și prin laborator. Cit 
privește colectivitățile de copii, aces
tea trebuie supravegheate cu multă 
grijă sub raportul igienic și al stării 
de sănătate a copiilor. De asemenea, 
sint absolut necesare măsuri de 
igienă riguroasă in unitățile de coa
fură, frizerii, unde posibilitățile de 
transmitere a hepatitei de tip B 
(prin bărbierit, manichiură, pedi
chiură) sint extrem de mari.

— Cum se tratează corect hepatita 
și ce rol au medicamentele in pro
cesul de vindecare ?

— Măsuri foarte simple duc la 
vindecare în cazul hepatitei de tip 
A, iar in cea de tip B, măsurile 
sint adaptate la forma de boală 
(ușoară sau severă). In tratament se 
pune accent pe anumite norme de 
igienă necesare vindecării și, în spe
cial, pe educarea bolnavului pentru a 
ști să-și protejeze ficatul. Repausul 
la pat (fizic și psihic) este absolut 
necesar vindecării, mai cu seamă 
în primele trei săptămini de boală. 
După repausul absolut, din spital, 
este nevoie și la domiciliu de un 
repaus relativ, după care activita
tea se va relua progresiv (mai cu
rind la fostul bolnav cu hepatita 
de tip A și mai prudent la cei cu 
hepatită de tip B). Regimul alimen
tar trebuie să fie echilibrat șl 
adaptat stadiilor bolii. în orice 
caz, regimul alimentar nu trebuie să 
obosească ficatul, dar să asigure un 
aport suficient de glucide și acizi 
aminați, legume și fructe.

Convorbire realizată de 
Elena MANTU
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Urmările grave 
ale neglijenței

Alături de meritoria competiție de inge
niozitate care se derulează neîntrerupt in 
sinul harnicului colectiv de la întreprin
derea de mașini-unelte și agregate Bucu
rești (I.M.U.A.B.) s-a înscris cu o „creație" 
nedorită, păgub’toare. si contabila Pooescu 
Theodora din biroul financiar. Ea inventa... 
bolnavi. Avînd în atribuții întocmirea for
melor de plată pentru concediile medicale 
Si de odihnă, a profitat de modul neglijent 
in care erau tinute documentele justificati
ve (într-o oarte actele de plată, și in cu 
totul altă parte certificatele de concediu 
medical, fără ca să fie confruntate vreo
dată de cineva) si a început să onoreze aju
toare de boală pentru... oameni sănătoși tun. 
Le alegea numele, la intîmplare. din reper
toarul alfabetic al Personalului secției de 
montai (H.M.G ), unde-și cîștigase un com
plice indispensabil in persoana lui Mâinea 
Ion. „lăcătus-plătitor" al secției. Lăcătușul- 
plătitor semna fals in locul destinatarului 
plătii si împărțea banii cu „inventatoarea". 
(Am folosit pentru complicele Mâinea o 
denumire inexistentă în nomenclatorul pro
fesiilor. deoarece altfel nu avem cum să-i 
definim ocupația hibridă : In statele de 
funcțiuni — lăcătuș. în realitate — casier).

96 de bolnavi a inventat contabila P. Th. 
fără ca cineva s-o întrebe dacă n-o doare 
mina de atita bănet încasat din 6enin. Mai 
mult, prinzind tot mai mult curaj. P. Th. 
a mai inventat un sistem : „să trimită" in 
concediu, de data asta de odihnă, pe mun
citorii care-si vedeau de treabă.în misiuni 
mai îndelungate peste hotare. Alt rind de 
6tate. alt rind de falsuri, alt rind de sume 
fraudate.

Orice operațiune financiară ce privește 
avutul obștesc este si trebuie să fie suousă. 
după cum se știe, controlului preventiv. In 
cazul „invenției" Theodorei Popescu, atri
buțiile de control preventiv au fost exerci
tate de șeful biroului financiar. Perieteanu 
Teodor. Cerîndu-i-se explicații despre gra
vele nereguli petrecute 6ub ochii lui. acesta 
a oferit o scuză uluitoare, incredibilă : că 
el a efectuat controlul preventiv aolicînd 
corect (!) stampila cu textul de rigoare pe 
fiecare act întocmit de subalterna lui. Fap
tul că omul-stamoilă își închipuie că asta 
îi era menirea, că pentru atit a detinut un 
post de răspundere în aparatul administra
tiv al întreprinderii a fost tratat cu exi
genta de rigoare. Instanța de fond i-a apli
cat o sancțiune care il face incompatibil cu 
calitatea de păzitor al avutului obștesc st 
aspect și mai important, l-a obligat să 
suporte, alături de ceilalți inculpați (con
damnați așa cum cere legea), despăgubiri 
pentru daunele produse avutului obștesc.

Este de sperat că. in resortul financiar, 
la I.M.U.A.B. s-a făcut acum ordine. Dar. 
dincolo de proces, pe lingă paguba ca a-

tare. se mai ridică o serie de întrebări de 
resortul organizării activității si al disci
plinei interne : cum a fost posibilă o ase
menea dezordine ? Cit de riguroase erau 
analizele privind numărul absentelor de la 
lucru, fie motivate, fie mai puțin motivate ?

Cunoașterea 
reglementărilor 

legale 
și aplicarea lor

Există bunuri care, in mod firesc, nu fac 
obiectul desfacerii prin comerț. Nimeni nu 
6e gindește să-și cumoere o locomotivă ori 
o sondă. La fel. si alte bunuri, destinate 
tot in mod firesc econom’ei naționale. Ca. 
de pildă, tractoarele sau chiar motoarele 
lor. Și practic nici n-are cum, pentru că 
asemenea produse la noi nu se vînd parti
cularilor. E vorba nu numai de o cutumă, 
ci de o decizie adoptată încă din anul 
1980 de către departamentele competente și 
comunicată Întreprinderilor producătoare.

Dar. in mod ciudat, exact din acel an, 
unii afaceriști au început să se preocupe 
cum să obțină motoare de tractor noi-noute 
pentru™ autovehicule proprietate personală.

„Domnule Boamfă — 6cria. spre exemplu, 
un asemenea întreprinzător personaj com
plicelui său din Brașov — Fă cum poți 
6ă-mi obții aprobare pe comanda de la tine. 
Pe cind vin. găsește un om bun să ne ser
vească (subl. ns.l. Cei din Sebeș au scos 
10 motoare in anul acesta, nu știu cum au 
putut reuși asa bine."

Ce înseamnă „om bun" si „fă cum poți"? 
Am încercat să ne lămurim urmărind ex
plicațiile date in cazul lui Stan V. Ion din 
Bod. Cu o comandă fictivă din partea coo
perativei agricole din localitate, a reușit 
să scoată două motoare din întreprinderea 
brașoveană de resort. olătindu-Ie cu bani 
peșin, cum ar fi plătit o pălărie sau un 
kilogram de gutui. Pe filiera „formelor" — 
o suită întreagă de „gură-cască". ce au 
aruncat apoi vina unii ne alții si. in final, 
pe „necunoașterea" reglementărilor.

întrebat de ce a semnat, ca inginer-șef al 
cooperativei agricole, nota de commdă nen
tru două motoare pe care C.A.P. Bod nu Ie 
cumoăra (comandă care a servit ca aface
ristul să apară ca presunus delegat al coo
perativei). Tirtălaș Alecu a spus : „în mo
mentul în care eu am semnat comanda, era 
în alb. dar avea viza controlului preventiv 
si viza contabilului-șef“. Contabilul-sef. Ba- 
diu loan, soune: „Am acceptat să eliberez o 
notă de comandă fiind convins că nu poate 
să-i servească particularului. (Adică a fost 
un fel de joacă !). Unitatea furnizoare nu 
eliberează marfa oe baza unei simple co
menzi". Intr-adevăr, ar mai fi trebuit ori o 
adeverință de disponibil ori o scrisoare din

partea băncii care să confirme deschiderea 
finanțării. Totuși, speranțele contabilului- 
șef că reprezentanții întreprinderii furnizoa
re vor fi mai vigilenți decit el n-a fost con
firmată. Nită C. Ion. șeful serviciului de 
desfacere de la uzina de tractoare, scrie eu 
mina lui : „Nu s-au solicitat documentele 
indicate de normele metodologice deoarece 
nu s-au cunoscut de tov. Neagoe Ana care 
(atenție 1) avea sarcina de a controla aceste 
documente". Ultima verigă. Neagoe Ana. 
mărturisește si ea cu candoare : „Nu am 
avut cunoștință de normele metodologice 
nr. 2/1980". Ca si cum n-ar fi vorba des
pre reglementări a căror aplicare revine în
șiși respectivilor funcționari, pentru ve
gherea cărora cu 6trictete sint plătiți.

Multe din faptele necinstite se com’t da
torită unor asemenea jumătăți de măsu-ă. 
unor asemenea „mici" închideri din ochi, 
necunoașterii instrucțiunilor, a reglementă
rilor. Dar funcționarul care renunță la con
trolul riguros aflat in menirea lui. cu soe- 
ranta că il va face altul. 6au care nu cu
noaște. ori pretinde că nu cunoaște, nor
mele legale de a căror aplicare răspunde, 
acela își dă singur un verdict de incompa
tibilitate cu postul pe care-1 ocupă. In ace
lași timp, se dovedește incă o dată cit de 
necesar este ca în fiecare unitate condu
cerea acesteia să asigure cunoașterea te
meinică a legilor și reglementărilor legale 
de către toti lucrătorii, si în primul rind 
de cei care sint puși să le aplice.

Serqlu ANDON
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în toate întreprinderile, în sectoarele casnic și public

MASURILE DE REDUCERE A CONSUMULUI DE ENERGIE
Șl COMBUSTIBILI-APUCATE CU FERMITATE Șl RĂSPUNDERE!

@ In toate întreprinderile să se aplice cu consecvență 
masurile organizatorice și tehnologice pentru ca întreaga 
producție fizică planificată să fie realizată, fără excep
ție, cu cantitatea de energie stabilită prin normele de 
consum aprobate.

• Pretutindeni, să se ia măsuri concrete pentru re
ducerea în continuare a consumurilor de energie elec
trică, termică și de gaze naturale, pentru elaborarea de 
tehnologii cu consumuri cit mai reduse.

© Comisiile energetice să facă zilnic controale și să 
urmărească permanent respectarea riguroasă a normelor 
tehnologice de consum la fiecare produs și in fiecare 
secție de fabricație, luind măsuri pentru prevenirea ori
cărei risipe.

© In fiecare întreprindere să se delimiteze strict și să 
se urmărească distinct consumurile tehnologice de cele 
generale, care nu sint legate de procesele tehnologice, 
luindu-se măsuri pentru reducerea acestora din urmă cu 
cel puțin 50 la sută.

CUM ACȚIONEAZĂ CONSILIILE POPULARE

Șl CETĂȚENII PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI

Reducerea consumului - o îndatorire a tuturor,

Constructorii de mașini si utilaie 
tehnologice pentru industria ușoară 
de la Întreprinderea „IMATEX" 
din Tirgu Mureș au trecut la a- 
plicarea fermă, in fiecare secție și 
atelier, a măsurilor stabilite în ve
derea reducerii severe a consumu
rilor tehnologice de energie și 
combustibil, in condițiile realizării 
riguroase a producției fizice și cu 
prioritate a producției destinate 
exportului. în această perioadă se 
acționează cu hotărire. zi de zi. 
pentru a limita la strictul necesar 
aceste consumuri.

— Pentru a reduce permanent 
consumul de energie și combusti
bil și a ne încadra în normele sta
bilite — ne spune inginerul Kapus 
Dezideriu, șef birou mecano-ener- 
getic — acțiunile noastre sipt con
centrate in două direcții: aplica
rea unor măsuri suplimentare de 
reducere a consumului eu aplicabi
litate imediată și reorganizarea ac
tivității în schimburi, ca și a func
ționării unor utilaie mari consu
matoare de energie.

Programul suplimentar stabilit 
pentru reducerea consumurilor 
tehnologice cuprinde 12 măsuri. 
Bunăoară. pentru economisirea 
energiei electrice in orele vîr- 
furilor de consum, la secția 
turnătorie (inclusiv forja) schim
bul II, foarte încărcat, a fost

redistribuit să funcționeze în schim
burile I—III. Asemănător s-a pro
cedat și in secția vopsitorie, unde 
pentru producerea și circularea ae
rului comprimat se consumă o mare 
cantitate de energie și combust bil. 
De remarcat că, numai prin apu
carea acestor măsuri, in luna no-

astfel : 27 000 kWh în 28 noiembrie ; 
21 000 kWh in 29 noiembrie și 27 003 
kWh în 30 noiembrie. Dealtfel, in 
cursul lunii noiembrie, consumul de 
energie a fost diminuat pe an
samblul întreprinderii cu 7 la sută 
față de normele de consum. Prac
tic, consumul de energie electrică a

La întreprinderea „IMflTEX" din Tîrgu Mureș, unde 
consumul de energie electrică a fost diminuat în luna 
noiembrie cu 7 la sută față de normele de consum 

și unde există încă posibilități de economisire

iembrie consumul de energie elec
trică s-a redus cu circa 40 000 kWh.

Acțiunile întreprinse sint insă 
mult mai numeroase. Așa, de exem
plu, s-au montat peste 103 limita- 
toare de mers in gol la mașinile- 
unelte de prelucrare prin așchiere. 
Totodată, prin reducerea cu mai 
mult de jumătate a consumurilor 
generale, nelegate de procesele teh
nologice, în perioada de iarnă se 
vor economisi 25 MWh energie elec
trică în fiecare Jună. Ca urmare a 
măsurilor aplicate, consumurile de 
energie electrică pe 3 zile arată

scăzut de la 830 MWh în luna oc
tombrie la 667 MWh în luna noiem
brie.

Și- totuși, rezervele de reducere 
a consumurilor de energie electrică 
și combustibil nu a-u fost epuizate. 
Bunăoară, specialiștii întreprinderii 
nu au găsit încă o soluție optimă 
pentru recuperarea căldurii din cu- 
bilourile de elaborare a fontei Ia 
secția turnătorie, din care cauză 
pierderile anuale însumează, numai 
aici, circa 115 tone combustibil 
convențional. Pe de altă parte, rai
dul pe care l-am întreprins in unele 
secții și ateliere, împreună cu in-

ginerul Florian Pop, responsabil cu 
problemele energetice, a evidențiat 
că. la unele locuri de muncă, nu 
eint respectate decit parțial măsu
rile stabilite. în atelierul de trata
mente termice, de exemplu, deși 
erau doar 13 muncitori (in pauza 
de masă) și lumina naturală asi
gura o bună vizibilitate, m incăpere 
ardeau 7 becuri de cite 250 wați 
fiecare. în secția turnătorie ardeau, 
în jurul orei 10, nu jnai puțin de 
14 becuri de aceeași putere, deși 
hala era luminată și de alte cor
puri fluorescente și facle de gaze 
naturale i 
justificat. 
Adăugind 
în secția 
lucrători, 
crat prin 
iluminate, 
în pauza 
lingă mașini, rezultă că în între
prindere există 
nevalorificate.

Se desprinde 
organizația de 
întreprinderii să asigure un control 
mai riguros, zi de zi, Ia toate locu
rile de muncă asupra felului în 
care sint aplicate și respectate mă
surile stabilite.

utilizate, nu întotdeauna 
in procesul tehnologic, 
la acestea și faptul că, 
uzina j, cu peste 400 de 
unele mașini de prelu- 
așchiere erau puternic 

, deși lucrătorii se aflau 
de masă sau plecați de

încă mari rezerve
deci necesitatea ca 
partid, conducerea

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

In fiecare unitateIn fiecare unitate - acțiuni stăruitoare 
pentru reducerea consumurilor energetice lJS| || ■ Qw 

generale, netehnologice cu cel puțin
Raid-anchetă în întreprinderi -întreprinderi

a rămas cite o sțngwă lampiț, uti- întreprinderea mepanică de mașini 
lizată doar noaptea. In sectoarer’ și utilaj minier din Baia ' Mare sePrin masuri gospodărești,

.. -ii j'oo'-o ww uuap.tșia. șecuyiuvie și utilaj minier am oaia iviare se un electrician sa imervma, rațurarConsumurile au scăzut la pentru presatul produselor, ilumi- prevede reducereă consumurilor cu torul Nicolae Astaloș ne spunea că
natul a foșt coborit aproape de ni-t; îs 000 kWh enefjfid"'?~eledtriCft pe și el a cerut de mai.jnplje . pri ' să

se reglementeze consumul de ener- 
gie electrică din acest depozit, dar 
nimeni nu l-a auzit. în biroul ma
gaziei centrale nr. 1. lumina și 
căldura se revarsă ca din cuptor, 
în hala de utilaj tehnologic nr. 2, 
lingă o masă se afla un reșou cu 
gaze, ce consumă un metru cub pe 
oră și care ardea fără rost. în ma
gazia generală nr. 51. gestionarul 
Traian Covaci și-a lăsat. în biroul 
gol. un bec aprins de 150 de wați 
și un reșou electric. La vopsitorie, 
deși nu era nimeni în încăoere. un 
bec de 250 de wați, aflat . lingă 
geam, făcea „concurență" luminii 
naturale.

Din cele de mai sus rezultă fără 
nici un dubiu că în această între
prindere nu se acționează cu fer
mitate și răspundere pentru stopa
rea risipei. Comitetul de Dartid și 
conducerea întreprinderii au dato
ria să întreprindă toate măsurile 
pentru a curma această stare de 
lucruri. (Gheorghe Susa, corespon
dentul „Scinteii").

mai mult de jumătate. u 
întreprinderea de confecții din Bo
toșani se acordă o atenție deosebită 
reducerii consumurilor energetice. 
Separate cu mai mult timp in urmă 
de consumurile tehnologice, consu
murile energetice generale, nele
gate de procesul tehnologic, au fost 
reduse zilele trecute la mai mult 
de jumătate. „Cum ați procedat ?“ 
— ne-am adresat inginerei George- 
ta Dabulă. șeful serviciului meca- 
no-energetic. „Cu forțe proprii 
ne-am construit o microcentrală 
termică ce funcționează cu cărbuni, 
pe seama căreia încălzim întreaga 
întreprindere. Economisim astfel 
120 tone combustibil lichid".

Iată ce am mai constatat in în
treprindere. în toate birourile, prin 
cobori rea corpurilor de iluminat, 
funcționează acum o singură lampă 
fluorescentă din cele trei cite exis
tau înainte. în 
materii prime și. 
produse finite, 
energie electrică 
60-65 la sută. Pe

magaziile pentru 
respectiv, pentru 
consumurile de 
s-au redus cu 

holuri și pe scări

velul preselor. Rezultatul ? Un tub 
fluorescent de 20 wați va înlocui 
două tuburi de 65 wați care erau 
folosite anterior. „De ce n-ați pro
cedat la fel in toate halele de pro
ducție ?“ — am întrebat. „Ne-ar 
trebui circa 2 000 tuburi de 20 wați 
și am făcut un demers la București 
pentru a le obține" — ni s-a răs
puns. Discutind insă cu tovarășul 
Eugen Dăringă. directorul Bazei ju
dețene de aprovizionare tehnico- 
materială, aflăm că cele 2 000 de 
tuburi fluorescente, pentru care ni 
s-a spus că s-a intervenit la Bucu
rești, oriei nd pot fi procurate chiar 
din depozitele bazei. Instalarea o- 
perativă a acestora ar asigura eco
nomisirea în fiecare schimb de lu
cru a cel nuțin 1 200 kWh. (Sil
vestri Ailenei, corespondentul 
..Scinteii").

Birouri goale, iluminate 
feeric. Pr°gramul de măsuri • 
elaborat în vederea reducerii con
sumurilor de energie electrică, la

lună. Este mult, este puțin ? Se 
încadrează astfel 'unitatea in sar
cina privind diminuarea cu cel 
puțin 50 Ia sută a consumurilor 
energetice generale, nelegate de 
procesele tehnologice ? Cine poate 
ști, de vreme ce aici nu a fost asi
gurată urmărirea separată a con
sumurilor nelegate de procesele 
tehnologice. Prin construcție, ha
lele, depozitele, birourile au rețele 
comune de 
luat măsuri 
neajuns.

împreună
Ștrebeli. energeticianul 
derii, intre orele 11—12 facem un 
sondaj prin hale și birouri, prin 
magazii și alte spații neproductive.

într-un singur birou — cel al 
compartimentului de investiții — 
nu ardea lumina în plină zi. Am 
găsit însă lumina aprinsă în cele
lalte birouri, chiar in unele unde 
nu se afla nimeni. La magazia de 
semifabricate a secției redactoare, 
deși nu era nevoie, zeci de tuburi

energie, dar nu s-au 
de remediere a acestui

cu inginerul Francisc
întreprin-

de neon ardeau din plin. Căutăm 
un electrician să intervină., Munci-

— Locuitorii orașului Cîmpina, 
mulți dintre ei sondori, fii și ne
poți de sondori, știu cit de scumpă 
este astăzi energia. în căutarea pe
trolului, se sapă tot mai adînc ; in 
apropiere există o sondă de 7 000 
de metri adincime 1 Iar fiecare me
tru forat înseamnă 
plus pentru obținerea 
de prețios și tot mai 
noastre. Totuși — ne 
năzi tovarășul Nicolae Dumitrașcu, 
primarul orașului — a fost o vre
me cînd mai ușor li se părea oa
menilor să deschidă ferestrele, 
pentru a răcori casa, decit să în
chidă robinetul la gazul din sobă ; 
cind ideea de economie sau aceea 
de risipă nu era cunoscută în con
sumul casnic. De la un timp insă, 
datorită activității de educație ci
vică desfășurată de 
de partid, sindicat 
unitățile industria
le. de organisme
le obștești — in 
cartiere, această 
mentalitate s-a 
schimbat mult.

O dovedesc ci
frele consumului. 
La gazele naturale, 
de pildă, in noiem
brie. la consumul 
casnic s-a folosit 
cu 463 mii mc mai 
puțin fată de co
tele planificate. De 
prisos să mai spun 
că ne-am încadrat 
în norme. La elec
tricitate, nu numai 
că ne-am încadrat _ ________
vechi, dar am realizat și economii 
de 1,3 MW pe oră. deci în 24 de ore 
— peste 31 MW. Desigur, toate a- 
cestea sint doar punctul de plecare 
pentru o reducere de cel puțin 50 
la sută. Acesta este și sensul măsu
rilor luate de consiliul popular.

— ...pe care vă rugăm să le amin
tiți, pe scurt.

— Acțiunile pe care le-am între
prins, chiar zilele trecute, pentru 
reducerea cu 50 la sută a con
sumului Ia energia electrică și 
gaze naturale au cuprins toate sec
toarele de interes public “ —

i consiliul le coordonează, 
economiilor obținute prin 

.WțW >— tggțșe anumite.
a furnizării, s-a trecut la ,,_____
rea corpurilor de iluminat din co
merț, învățămînt, cultură, sănătate, 
in gospodăria comunală, pentru a 
le înlocui pe cele de puteri mari cu 
altele, în paralel cu adaptarea pro" 
gramului de activitate a acestor in
stituții la cerințele aplatizării vir- 
furiior de consum. împreună cu 
specialiștii întreprinderii de elec
tricitate, activiștii consiliului popu
lar au luat stradă cu stradă, alee 
cu alee, stabilind, pe loc, cite 
becuri trebuie să rămină. Se lu
crează la înlocuirea plitelor electri
ce in blocurile de locuințe. S-a in
tervenit și în lucruri mai mărunte. 
De exemplu, nu o dată puteau fi 
văzute fațade întregi luminate, clă
diri ale unor școli sau alte institu
ții. becuri ce ardeau în încăperi 
goale, in așteptarea femeii cu mă
tura. Au fost interzise asemenea 
practici 
risipă.

S-au 
ceea ce. 
primul tind, o verificare foarte

cheltuieli în 
țițeiului, atit 
rar în zilele 
spunea deu-

organizațiile
și U.T.C. în

tentă, făcută în colaborare cu me
seriașii de la întreprinderea de spe
cialitate, a rețelelor de distribuție, 
a instalațiilor existente în gospodă
riile oamenilor. Au fost înlocuite 80 
Ia sută din arzătoarele din centra
lele termice de cartier cu altele 
mai economicoase, ce dau același 
randament, dar cu un consum cu 
15 la sută redus. (Sint foa-'te bune 
aceste arzătoare, produse de între
prinderea mecanică din Mediaș, dar 
le obținem greu. Se fabrică, deo
camdată, prea puține, deși cred că 
este 
tații 
lut). Restul, pină la 50 la sută, îl 
vom ‘ 7
rațională a încălzirii locuințelor si 
a apei calde.

Parcurgind, la ceasul înserării, 
mai multe străzi, am văzut că pe la 
case, in blocurile de locuințe este

necesară o creștere a canti- 
fabricate, la nivelul necesaru-

obține printr-o programare

rute de îngrijirea și hrana anl- 
nia.elo:, de curățenia adăposturilor, 
să se facă ziua, pe lumină. Am re
dus la jumătate și becurile de pe 
alei. în ce privește iluminatul locu
inței, i-am poftit la mine, căci de
putatul trebuie să fie exemplu per
sonal — să vadă cum l-am redus 
Ia mai mult de jumătate 1 — fără 
ca nimeni să sufere. Aveam patru 
becuri de 100 wați, pe care . le-am 
înlocuit cu două de cite 40 de wați. 
Pe care însă le-am coborit din ta
van deasupra mesei de lucru. Ast
fel. cei doi copii ai mei iși pot face 
lecțiile in bune condiții. Cînd orele 
de studiu au luat sfirșit, urc lăm
pile pe șifonier cu abajururile in 
sus, ceea ce face ca lumina să fie 
foarte plăcută. De la mine s-au 
„molipsit" și alții. Dar cred că in
dustria și comerțul ar trebui să 

de lustre și lămpi 
adaptate noilor ce
rințe. După cum 
cred că și între
prinderea de gos
podărie comuna
lă și cooperati
va meșteșugăreas
că „Munca", ai că
ror meseriași fac 
reoaratii de tot fe
lul in gospodării’e 
oamenilor, ar tre
bui să-și îmbună
tățească activita
tea. Se răspunde 
încă lent la soli
citări. Or. fiecare, 
oră de întirziere 
înseamnă nretioa- 
apă. de gaz. de e-

ofere modele

• LA CÎMPINA, în luna noiembrie s-au folosit, în me
diul casnic, cu 468 000 mc de gaze mai puțin față 
de cotele planificate

© In fiecare oră — 1,3 MW economisiți în gospodăriile 
populației

© Substanțiale reduceri de consum prin îmbinarea 
măsurilor întreprinse de consiliul popular cu inițiativa ce
tățenilor

© O sugestie adresată producătorilor : mai multe ar
zătoare economicoase pentru centralele termice ale 
blocurilor de locuințe

în normele

pe cane 
în afara 

. îatreru- 
;<me — 

verifica-

ca și altele generatoare

luat măsuri similare și 
privește gazele naturale.

de

în 
în 
a-

aprinsă lumina într-o singură ca
meră. Nici un bec nu lumina, in 
zadar, vreo curte pustie sau vreun 
balcon. în unitățile comerciale si 
de prestări de servicii — doar lu
mina de veghe. 
sânt : în cartiere 
se face cu gaze 
șuri, semn că în 
buni sau lemne, sau coceni de po
rumb, sau alte resturi de prin gos
podărie, care înainte se aruncau. 
Poate părea un exemplu minor. 
Dar așa se adună prețiosii metri 
cubi de gaze naturale economisiți. 
Sint semne ale înțelegerii si aolir 
carii, de către cetățeni, a măsuri
lor de severă reducere a 
mulul de energie1 electrică și «aae.

în cartierul Cîmpinița am stat de 
vorbă cu muncitorul Filip Barbu, 
deputat în circumscripția 15. des
pre modul in care se aplică aceste 
măsuri.

— în acest cartier, ne spune el. 
locuiesc foarte multi muncitori. Ei 
știu că de mersul normal al indus
triei orașului, in care iși ciștigă pli
nea 27 de mii de oameni ai muncii, 
depinde ciștigul lor, deci bună
starea familiei. De aceea, nu a 
trebuit să le vorbim prea mult 
în discuțiile pe oare le-am avut 
în fiecare casă, cu prilejul vi
zitelor pe care le-am făcut. îm
preună cu Constantin Ene, preșe
dintele comitetului de cetățeni, cu 
reprezentanți ai organizației de
mocrației și unității 
ne-am oprit la fiecare 
în această zonă locuiesc vreo 300 
de familii, majoritatea crescători 
de animale in curțile lor. Le-am 
sugerat — și ei au acceptat suges
tia noastră — ca toate treburile ce-

încă ceva intere- 
în care încălzirea 
ieșea fum pe co- 
sobe ardeau căr-

consu

socialiste, 
amănunt.

H

se pierderi de . .
lectricitate. Trebuie să existe echi
pe de intervenție mobile, care să 
se deplaseze prompt, acolo unde 
este nevoie de ele.

Preocupări asemănătoare, cu re
zultate notabile în reducerea con
sumului de energie, au toți depută
ții, întregul activ obștesc al consi
liului popular. Astfel, președintele 
asociației de locatari nr. 107, din 
strada Erupției, Nicolae Mihăiles- 
cu, instalator la întreprinderea de 
gaze, a găsit o soluție, unanim avan
tajoasă, de economisire a combus- 
tâbilvțlui Ja . ceri trai a termică a 
bloourufe. a ' țărbr gospodărire o 
coordonează. Este vorba de un dis- 
qpzU^v^cgre. .moritit 1^. .taganele dd 
' '"irhul de com
bustibil, in condițiile menținerii 
unui program de furnizare a căldu
rii și apei calde mai bun decit în 
alte părți ale orașului și la un preț 
de cost și pi redus, astfel incit co
tele de întreținere — corespunză
toare consumului — sint dintre cele 
mai mici din oraș. Specialiști de
semnați de consiliul popular stu
diază acest aparat, pentru a vedea 
dacă el nu poate fi reprodus și 
adaptat și la alte centrale termice.

Inițiativa cetățenească, corobo
rată cu măsurile întreprinse de 
primărie, pot contribui la înfăp
tuirea recentelor măsuri de redu
cere a consumului de energie e- 
lectrică și gaze. Interlocutorii noș
tri din Cîmpina au ținut să con
semnăm convingerea lor — întări
tă de fapte — că, prin acest efort 
unanim de reducere drastică a 
consumului cu minimum 50 la 
sută, este posibilă menținerea rit
mului normal de lucru in unitățile 
industriale.

Rodica SERBAM
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Pentru progresul economiei și creșterea bunăstării întregului popor

haltă productivitate, iaaită calitate, înaltă eficientă!
în actualul cincinal, problema ridicării calității produselor se 

circumscrie obiectivului fundamental stabilit de Congresul al XII-lea 
al partidului de a se realiza o calitate nouă, superioară în toate dome
niile activității economico-sociale. în legătură cu însemnătatea și obiec
tivele esențiale ale Programului privind îmbunătățirea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, de com
bustibili și energie și valorificarea superioară a materiilor prime și ma
terialelor in perioada 1983—1985 și pină in 1990, am solicitat o serie de 
precizări tovarășului Ioan GRAMA, director adjunct in Comitetul de 
Stat al Planificării.

ținute pe plan mondial pentru pro
duse similare, precum și tendințele 
reflectate de activitatea de cercetare 
din țările avansate, ridicind astfel 
la cel mai inalt nivel ștacheta exi
gențelor in aprecierea nivelului teh
nic calitativ al produselor. In aceste 
condiții, s-a prevăzut ca ponderea 
produselor la nivel mondial ridicat 
să crească pe ansamblul industriei la

*
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— Care sint principalele obiective 
ți cerințele fundamentale ale acestui 
program 7

— Ridicarea nivelului tehnic și îm
bunătățirea calității produselor s-au 
înscris permanent intre obiectivele de 
bază ale politicii economice a parti
dului și statului nostru, constituind 
laturi esențiale ale dezvoltării econo
miei noastre naționale. Actualul pro
gram. elaborat pe baza orientărilor și 
sub directa îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, cu participarea unui 
număr mare de specialiști din între
prinderi, institute de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică, cen
trale industriale, ministere și organe 
centrale, are la bază o concepție 
nouă, modernă asupra problematicii 
de ansamblu a activității economice, 
în conformitate cu hotăririle Con
gresului al XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului. Programul are 
în vedere, in primul rind. crearea 
cadrului necesar pentru o puternică 
accelerare a ritmului de creștere a 
nivelului tehnic și calitativ al intre- 
gii producții industriale, astfel incit 
să se asigure recuperarea în cel mai 
scurt timp a răminerilor în urmă care 
se înregistrează în prezent în unele 
domenii și ridicarea, in continuare, 
la un nivel corespunzător a calității 
tuturor produselor din fabricația in
ternă. în acest scop se prevede in
tensificarea la maximum a activității 
de reproiectare și modernizare a pro
duselor din fabricația curentă, ini
țierea unor acțiuni energice, incă din 
faza de proiectare, pentru perfecțio
narea constructiv-funcțiunală a pro
duselor in curs de asimilare, precum 
și diversificarea sortimentelor fa-

în întreaga industrie - produse cu 
nivel tehnic și calitativ ridicat, 
realizate cu consumuri materiale 

și energetice cît mai reduse
bricate, îndeosebi în domeniile de 
tehnicitate ridicată.

Prin înfăptuirea obiectivelor preco
nizate in program urmează ca, prac
tic, pină la finele anului 1985 să nu 
mai fie in fabricația internă produse 
care prezintă rămineri in urmă in ce 
privește nivelul tehnic și calitativ, 
în vederea creșterii la un nivel cali
tativ corespunzător a producției in
dustriale din tara noastră, programul 
stabilește modul in care trebuie să 
evolueze pină in anul 1990 principa
lele caracteristici tehnico-economice 
ale produselor. Concret, pentru anii 
1985, 1987 și 1990. la fiecare grupă de 
produse și produs mai important au 
fost stabilite niveluri cu caracter nor
mativ ale parametrilor calitativi 
specifici, care urmează să fie revi- 
zuiți periodic, ținind seama de pro
gresul tehnic. De menționat că pen
tru stabilirea nivelului acestor para
metri s-au luat in considerare nu 
numai prevederile normativelor in
terne și documentațiilor tehnice de 
execuție, ci și realizările de virf ob-

circa 69 la sută în 1985, la 84,6 la 
sută in 1987 și să se apropie de 95 
la sută în 1990. Se prevede, de ase
menea, ca un număr însemnat de 
produse, reprezentînd 2—5 la sută 
din totalul producției industriale al 
fiecărei ramuri, să depășească cele 
mai bune realizări similare pe plan 
mondiail.

— Care vor fi efectele economice 
ale creșterii nivelului tehnic și ca
litativ al produselor 7

— Reflectind o concepție modernă 
in privința calității, programai defi
nește multilateral, sub toate aspec
tele, noțiunea respectivă, folosind un 
complex de caracteristici, care se 
referă nu numai la latura funcțio
nală a produselor — parametri fizici, 
chimici, de fiabilitate etc. — oi și 
la lătura de eficiență a acestora. 
Mai mult, s-a avut in vedere atît 
sporirea eficienței economice a acti
vității de producție (consumuri spe
cifice, productivitate, grad de valo
rificare a resurselor materiale și 
energetice), cit și îmbunătățirea pa

rametrilor de exploatare ai produ
selor respective (creșterea duratei de 
utilizare, reducerea cheltuielilor de 
întreținere și reparații etc.).

Studiile făcute pentru elaborarea 
programului evidențiază posibilitățile 
mari de sporire a eficienței econo
mice. Astfel, pe ansamblul industriei 
republicane, cheltuielile materiale la 
1 000 lei producție marfă urmează să 
se reducă, față de aniul 1980, cu
80.9 Iei în 1985, cu 98,3 lei în 1987 și cu
132.9 lei în 1990. Reduceri mai mari 
urmează să se realizeze îndeosebi în 
industria construcțiilor de mașini, 
electrotehnică și electronică. Aceste 
reduceri se vor realiza in principal 
prin diminuarea consumurilor de 
materii prime, materiale, combusti
bili și energie, prin reproiectarea 
produselor și tehnologiilor actua’e, 
promovarea în fabricație a unor pro
duse și tehnologii noi. folosirea pe 
scară tot mai largă a resurselor in
terne de materii prime și materiale, 
utilizarea materiilor recuperate și 
extinderea înlocuitorilor. Programul 
conține, totodată, prevederi deose
bit de importante pentru creșterea 
substanțială a gradului de valorifi
care a resurselor de materii prime, 
materiale, combustibili și \ energie, 
care se va realiza atit ca urmare a 
reducerii cheltuielilor materiale, cît 
mal ales prin îmbunătățirile ce vor 
surveni in structura și calitatea pro
ducției.

— Ce sarcini imediate și de per
spectivă revin oamenilor muncit din 
întreprinderi, centrale industriale, 
ministere, din cercetarea științifică Ș> 
proiectare 7

— Subliniez în mod deosebit ne
cesitatea ca toate ministerele, cen
tralele industriale. întreprinderile și 
institutele de cercetare să treacă 
imediat la elaborarea de programe 
proprii pentru creșterea calității, 
care să detalieze sarcinile și răspun
derile ce revin fiecărei unități, ac
țiunile ce vor fl întreprinse și mă
surile concrete care vor fi luate. în 
toate unitățile trebuie să se asigure 
in cel mal scurt timp un cadru or
ganizatoric adecvat pentru realizarea

programului de creștere a calității și 
reducere a consumurilor materiale 
in ansamblul lui. Amintesc numai 
citeva dintre problemele care trebuie 
avute in vedere : coordonarea lu
crărilor de elaborare a programelor 
de calitate in fiecare unitate ; orga
nizarea unui sistem eficient de ur
mărire a evoluției pe plan mondial 
a calității și nivelului tehnic al pro
duselor ; stabilirea de criterii cla
re de apreciere a nivelului cali
tativ al produselor realizate in țara 
noastră, comparativ cu cele existen
te pe plan mondial ; actualizarea, in 
fiecare an, a prevederilor programu
lui de calitate ; cuprinderea in toate 
secțiunile planurilor anuale și de 
perspectivă a sarcinilor ce decurg 
din programul de calitate ; urmări
rea realizării programului de cali
tate.

In acest cadru, pină in anul 1985, 
în toate unitățile industriale vor 
trebui luate măsuri ferme în vede

rea atingerii parametrilor tehnici 
și economici înscriși in documenta
țiile de investiții și de execuție a 
produselor. Eforturile vor trebui 
concentrate în primul rind spre per
fecționarea tehnologiilor de fabri
cație. Conform prevederilor, pină in 
anul 1985 va trebui să se asigure 
aplicarea în producție a peste 2 200 
tehnologii noi și modernizate.

După anul 1985, programul preve
de accentuarea procesului de mo
dernizare a produselor și structuri
lor de producție prin realizarea de 
noi mașini, instalații și aparate de 
tehnicitate si complexitate ridicată, 
precum și de modernizare a utilaje
lor și instalațiilor din dotare, ai că
ror parametri funcționali nu asigură 
produse de calitate corespunzătoare. 
Modernizarea tehnologiilor de fa
bricație se va concretiza și în creș
terea gradului de automatizare, chi
mizare, cibemetizare, robotizare a 
producției.

Pe această linie, este necesar să se 
acționeze’ pentru detalierea sarcini
lor și răspunderilo- ce revin fiecă
rui colectiv. pentru perfecționarea 
pregătirii profesionale a întregului 
personal, Inclusiv a personalului de 
control tehnic, pentru organizarea 
mai bună a documentării tehnice, 
pentru completarea dotărilor cu 
aparatură de măsuVă și control, 
pentru perfecționarea sistemului in
formațional etc. Va trebui, ds ase
menea, desfășurată o intensă muncă 
educativă pentru dezvoltarea unei 
opinii de masă în vederea înfăptui
rii prevederilor stabilite in pro
gram, a indicațiilor secretarului ge
neral al partidului pentru creșterea 
calității și competitivității produse
lor noastre.

Convorbire realizată da 
Ion TEODOR
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UN NOU VOLUM DIN SERIA „DIN GÎNDIREA SOCIAL-POLITICĂ 

A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI, NICOLAE CEAUȘESCU" 

Strălucită analiză științifică a procesului istoric 
de făurire a statului național unitar român

(Urmare din pag. I) 
bere, suverane ; epoca noastră este 
martoră că chiar si în țările unde 
națiunea a ajuns la maturitate, lo
zinca apărării independenței națio
nale, a identității și demnității na
ționale găsește un larg ecou în rin- 
dul maselor populare, al unor largi 
cercuri progresiste ; epoca noastră 
este, de asemenea, epoca înfloririi 
națiunilor socialiste.

O mare valoare principială și 
practică are teza tovarășului Nicolae 
Ceausescu cu privire la faptul că in 
socialism, prin îmbinarea interese
lor si aspirațiilor tuturor claselor, a 
tuturor membrilor societății, prin 
punerea in valoare și dinamizarea 
energiei întregului popor în direcția 
progresului și prosperității, are loc 
ridicarea națiunii pe o treaptă cali
tativ superioară. „Afirmarea cu pu
tere a caracteristicilor fundamenta
le ale națiunii în condițiile făuririi 
societății socialiste — arată secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu — are loc paralel 
cu schimbarea caracterului unora 
dintre aceste trăsături si cu apariția 
unor trăsături noi, care consolidează 
și întăresc — pe o bază nouă — na
țiunea socialistă (...) Apariția unor 
trăsături noi ale națiunii nu duce 
insă la dispariția ei, ci, dimpotrivă, 
o consolidează, creează condiții pen
tru ridicarea ei pe o treaptă nouă, 
calitativ superioară. Se formează, 
s-ar putea spune, un nou tip de na
țiune, incomparabil mai puternică șt 
mal omogenă decît națiunea bur
gheză. națiunea socialistă, in care se 
realizează o concordantă tot mai de
plină intre forțele și relațiile de pro
ducție. o unitate tot mai profundă 
intre toti oamenii muncii".

In lumina acestui adevăr. Partidul 
Comunist Român apreciază că este 
de datoria sa să facă totul pentru 
dezvoltarea națiunii socialiste ro
mâne, că grija, preocuparea pentru 
afirmarea puternică a trăsăturilor 
sale noi constituie o parte integran
tă a însăși operei de edificare a noii 
orînduiri, că aceasta nu numai că 
nu vine în contradicție cu interna
ționalismul socialist, ci. dimpotrivă, 
constituie una din trăsăturile esen
țiale, fundamentale ale acestuia.

Sint reunite în volum numeroase 
aprecieri ale secretarului general al 
partidului privind rădăcinile istori
ce adinei ale marii noastre Uniri de 
Ia 1 Decembrie 1918. Se cuvine sub
liniat că, din fiecare rînd al acestor 
aprecieri și, deopotrivă, din ansam
blul lor, se conturează cu putere 
sentimentul mîndriei pentru o isto
rie îndelungată, eroică, de-a lungul 
căreia poporul român a făcut mereu 
dovada marilor energii ce sălășlu

iesc In sine, a forței sale creatoare, 
a atașamentului nestrămutat pentru 
idealurile libertății și unității, ale 
dreptății și progresului social, con
vingerea nestrămutată că trecutul 
este o firească temelie pentru înfăp
tuirile prezentului, un vast creuzet 
în care s-au plămădit însușirile pro
prii felului de a fi, a gîndi și a 
simți al poporului nostru : statorni
cia ne pămintul străbun, dragos
tea nesecată pentru glia patriei, pen
tru limba ei, tăria de a se ridica 
deasupra vitregiilor vremurilor, 
marea încredere în triumful drepte
lor sale aspirații, vocația de pace și 
înțelegere cu alte popoare.

Sint evidențiate în volum vechi
mea civilizației materiale și spiri
tuale create pe meleagurile româ
nești, tradițiile noastre multimilena
re de organizare statală, îndelunga
tul proces al conviețuirii daco-ro- 
mane în urma căreia pe scena isto
riei avea să pășească un popor nou, 
moștenitor al marilor virtuți ale 
înaintașilor săi daci și romani, un 
popor care își avea împlintate aici, 
în vatra străbună, adînci și trainice 
rădăcini, ce n-au putut fl smulse 
nicicînd și de nici o furtună a isto
riei. „în cele mai grele timpuri — 
subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — inaintașii nu și-au pă
răsit pămintul unde s-au născut, ci, 
infrățindu-se cu el, cu munții și 
cimpiile, cu riurile și codrii falnici, 
au rămas neclintiți pe aceste melea
guri, apărindu-și ființa, dreptul la 
existență liberă". Au rămas neclin
tiți, constituindu-și state proprii — 
Țara Românească, Moldova și Tran
silvania — între care s-au stabilit 
legături strînse, permanente, De 
multiple planuri, înseși aceste legă
turi trainice. statornice atestînd 
faptul că între aceste teritorii, intre 
populația care le-a locuit din a- 
dineuri de vreme a existat o unita
te reală, puternică din toate punc
tele de vedere.

Stăruind asupra măreței înfăp
tuiri a lui Mihai Viteazul de la 
cumpăna veacurilor al XVI-Iea șl al 
XVII-lea, secretarul general al par
tidului i-a pus in relief nu numai 
temeliile sale istorice, ci și consensul 
său deplin cu legitățile istoriei, sub
liniind că timpul însuși a confirmat 
justețea actului săvîrșit de Mihai 
prin realizarea ulterioară a idealu
lui său — făurirea unui unic stat 
între hotarele căruia să fie în
mănuncheată Întreaga suflare româ
nească.

Așa cum cu strălucire a reafirmat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de la 
tribuna Adunării festive de la 1 de
cembrie 1983, volumul relevă că fap
ta lui Mihai a fost in vremurile car* 

au urmat o torță ce a luminat ne
contenit eforturile românilor, care a 
Întărit conștiințele in aspra luptă 
pentru împlinirea idealului național 
legitimi. Cu mare forță de sugestie 
este evidențiat faptul că idealul u- 
nirii tuturor românilor a fost înscris 
pe flamura revoluțiilor care au în
volburat in veacul al XIX-lea cerul 
patriei : revoluția de la 1821 și, cu 
deosebire revoluția pașoptistă. Sub
liniind astfel caracterul unitar 
al revoluției române de la 1848 
— ilustrat, intre altele, prin 
similitudinea programelor ce iz
vorau din aceleași nevoi și aspi
rații, prin aceleași obiective, prin 
îmbinarea luptei pentru răsturnarea 
vechii orînduiri feudale cu lupta îm
potriva asupririi străine și pentru 
unitate națională — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a conturat dimen
siunile mărețe ale unui unic efort 
revoluționar in care erau plenar an
gajate energiile întregii națiuni. Și 
tocmai această hotărire neabătută a 
Întregului popor de a nu precupeți 
nici un sacrificiu pentru a-și îm
plini idealul național, ilustrată cu 
putere la 1848, a fost temelia pu
ternică pe care s-a înălțat marea 
lzbindă de la 24 ianuarie 1859. Evi
dențiind faptul că unirea înfăptuită 
atunci era rodul luptei maseior 
populare, a oamenilor politici pa- 
trioți. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
aduce astfel un cald omagiu mili
oanelor de țărani, lucrători, mese
riași, mici negustori și proprietari 
care au fost acum 125 de ani — ca 
dealtfel de-a lungul intregii noas
tre istorii — reazemul puternic al 
măreței înfăptuiri, forța care a dat 
suport de neinfrint luptei pentru 
unire. Se reliefează, deopotrivă, că 
unirea de la 1859 a impulsionat pu
ternic dezvoltarea economică a tă
rii. a accelerat progresul social, a 
apropiat momentul cuceririi indepen
denței depline a țării. Subliniind că 
independenta României a fost opera 
întregului popor român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu evidențiază nu 
numai un nou și marcant moment 
în cronica vieții unitare a români
lor de o parte și de alta a Carpați- 
lor, ci și faptul că aceasta arăta lu
mii că ceasul de împlinire a idea
lului national, de ștergere a nedrep
telor hotare ce despărțeau pe români 
de români, nu mai putea fi de
parte.

Analizind evenimentele încununate 
prin istoricul act de la 1 Decembrie 
1918. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
pus în lumină un alt adevăr 
de profunzime : România a in
trat in primul război mondial 
nu minată de dorințe de cuceri
re, de pofte anexioniste, ci din ne
voia imperioasă de a elibera pe frații 

de peste Carpati aflați sub stăpînirea 
străină ce Ie primejduia ființa națio
nală, din necesitatea făuririi statului 
național unitar, astfel incit românii 
toți să-și inmănuncheze puterile pen
tru a asigura propășirea mai rapidă 
a tării.

Reînvie in paginile volumului. în 
memorabile formulări, întreg cloco
tul revoluționar al anului 1918, in 
cursul căruia românii transilvăneni 
au înlăturat vechile autorități străi
ne, redevenind stăpini pe vechiul 
lor păminl. Reînvie atmosfera vi
brantă a pregătirii și desfășurării 
Marii Adunări Naționale de la Alba 
Iulia, în care s-a dat glas voinței 
unui întreg popor de a realiza Româ
nia unită, liberă, democratică. Prin 
toate acestea, făurirea statului na
țional unitar se relevă ca o operă 
proprie a poporului nostru, a lupte
lor și jertfelor sale, a consecvenței și 
hotăririi cu care a stat in orice îm
prejurări sub faldurile idealului său 
național, a puterii sale de a se ridica 
deasupra viitorilor vremurilor, de a 
impune legitimele sale aspirații. Ase
menea sublinieri pe deplin conforme 
cu adevărul istoric au însușirea de a 
înrîuri puternic conștiințele, de a for
ja puternice sentimente de mîndrie 
patriotică pentru apartenența la un 
popor dirz, demn, adine pătruns de 
menirea sa, capabil să biruie în 
Încleștări oricît de grele. Și, deopotri
vă, asemenea aprecieri sint tot atitea 
vibrante îndemnuri ca generațiile ce 
trăiesc azi să-și asume plenar înalta 
răspundere de a purta mai departe 
făclia înaintașilor, de a adăuga zes
trei moștenite de la înaintași noi va
lori și frumuseți, de a înălța Româ
nia pe noi culmi de progres si civili
zație, de a întări necontenit unitatea 
și coeziunea națiunii noastre socia
liste.

Strălucită analiză științifică a pro
cesului de făurire a statului național 
unitar român, expresie elocventă a 
magistralei capacități de sinteză, a 
unei cuprinzătoare și adine dialectice 
viziuni științifice asupra istoriei, 
mărturie remarcabilă a înaltului pa
triotism ce animă viața și opera celui 
mai iubit fiu al poporului nostru, 
noul volum din gîndirea președinte
lui României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. se dovedește prin 
toate acestea nu numai deschizător 
de fertile căi pentru cercetarea aces
tei epocale Înfăptuiri, practic a în
tregii noastre istorii, ci și un valoros 
și Indispensabil instrument in mun
ca de dezvoltare a conștiinței noi so
cialiste, a modelării unui om nou. 
adine pătruns de marile sale răspun
deri pentru prezentul $1 viitorul 
patriei.

încheierea lucrărilor Comisiei 
mixte guvernamentale 

româno-pakistaneze 
de colaborare și cooperare 

economică și ichnico-știinjincă
La București s-au încheiat. 6Îmbă- 

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

Au fost examinate posibilitățile de 
dezvoltare a raporturilor de colabo
rare dintre România și Pakistan, 
identificindu-se căi și modalități 
concrete de extindere și aprofundare 
a cooperării reciproc avantajoase, de 
sporire a volumului schimburilor co
merciale.

La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți in comisia mixtă 
— Gheorghe Caranfil, ministrul in
dustriei chimice, și Ghulam Ishaq 
Khan, ministrul finanțelor, comerțu
lui și afacerilor economice al Repu
blicii Islamice Pakistan — au sem
nat protocolul sesiunii.

★
In timpul șederii în țara noastră, 

oaspetele a avut întrevederi cu loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini. Petre Gigea, minis
trul finanțelor, Ștefan Birlea, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, și Alexandru Roșu, minis
tru secretar de 6tat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale.

Oasoetele a vizitat, de asemenea, 
obiective ale industriei chimice.

(Agerpres)

Cronica zilei
La București au fost semnate 

Acordul intre guvernele Republicii 
Socialiste România și Austriei pri
vind transporturile rutiere interna
ționale de persoane și de mărfuri și 
un Protocol adițional de către Vasile 
Bulucea, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, și Andreas Berla- 
kovich, ambasadorul austriac la 
București.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 

cuprins între 4 decembrie, ora 20 — 7 
decembrie, ora 20. In țară > Vremea 
va fl rece, cu cerul temporar noros. 
Pe alocuri vor cădea precipitații slabe, 
mai ales sub formă de ninsoare. Izolat 
se va produce polei. Vtntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu intensificări 
locale In estul tării. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse Intre minus 13 și 
minus 3 grade, Izolat mai scăzute, iar 
cele maxime Intre minus 5 și plus S 
grade. Se va produce ceată cu depu
nere de chiciură. In București : Vremea 
va fl rege, cu cerul mal mult noros. 
Temporar va ninge. Vtntul va sufla 
slab pină Ia moderat. Temperaturile mi
nime vor oscila intre minus 10 și minus 
5 grade, Iar cele maxime Intre minus 
3 $1 plus 2 grade. Se va produce ceată 
In a doua parte a intervalului. (Cor- 
neliu Pop, meteorolog de serviciu).

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Cu mare plăcere am primit mesajul de felicitare pe care dumneavoastră 

ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia alegerii mele ca președinte național 
al Uniunii Naționale Cameruneze de către cel de-al II-lea Congres 
extraordinar al partidului, care a avut loc la Yaounde in ziua de 14 
septembrie 1983.

Vă mulțumesc în mod sincer și vă rog. la rîndul meu, să primiți cele 
mai bune urări de sănătate, fericire și prosperitate pentru dumneavoastră 
personaj și pentru poporul prieten al Republicii Socialiste România.

Aș vrea, totodată, să folosesc această ocazie pentru a exprima dorința 
de a vedea dezvoltîndu-se și mai mult excelentele relații de prietenie și 
cooperare care există intre țările . noastre, spre binele șl în interesul 
popoarelor român și camerunez.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea celei mai Înalte 
considerații.

PAUL BIYA
Președintele 

Republicii Unite Camerun

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALA A THAILANDA

Maiestății Sale BHUMIBOL
Regele Thailandei

BANGKOK
Cu prilejul Zilei naționale a Thailandei îmi este deosebit de plăcut 

să vă transmit calde felicitări, împreună cu cele mai sincere urări de 
sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului thailandez.

Exprim convingerea că bunele raporturi de colaborare existente intre 
România și Thailanda se vor dezvolta în continuare in interesul celor două 
popoare, al întăririi păcii și înțelegerii in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru aî Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a transmis 
primului ministru al Regatului 
Thailandei, general Prem Tinsula-

Moștenitoare a unei civilizații 
străvechi. Thailanda — tară situată 
in inima Asiei de sud-est — se 
află angajată intr-Un amplu proces 
de emancipare economică și socia
lă, pe baza valorificării in interes 
propriu a bogatelor resurse de care 
dispune.

Vreme ihdelungată, Thailanda 
era cunoscută mai ales ca unul 
dintre principalii exportatori de 
orez ai Asiei, agricultura reprezen- 
tind, in general, ramura de bază 
a economiei, in care se află ocu
pată cea mai mare parte a popu
lației active. Pentru a lichida 
această stare de lucruri, guvernul 
de la Bangkok a adoptat un plan 
de dezvoltare economică generală, 
în care se pune un accent deosebit 
pe industrializarea țârii, pornind 
de la însemnatele zăcăminte na
turale de antimoniu, staniu. tung
sten, lignit, mangan, plumb, gaze 
naturale și petrol. Planul prevede, 
de asemenea, măsuri ce vizează 
modernizarea agriculturii. în spe
cial in zona de litoral din jurul 
portului Sattahip. Această regiune 
dispune, dealtfel, și de un impor
tant potențial de dezvoltare a in
dustriei petrochimice, prin fructi

nonda, o telegramă prin care adre
sează acestuia cele mai calde feli
citări, precum și sincere urări de 
sănătate și fericire personală cu pri
lejul Zilei naționale a Thailandei.

ficarea rezervelor de gaze natu
rale din depozitele submarine. In 
vederea asigurării necesarului de 
energie și a reducerii dependentei 
externe in acest domeniu a fost 
inițiat un program energetic com
plex. Potrivit acestui program. în 
viitorii zece ani, capacitatea totală 
instalată de energie electrică va 
crește de la 4 000 MW la 12 000 
MW. La ora actuală se află deja 
in curs de realizare cinci termo
centrale ce vor utiliza resurse ne
petroliere (gaze naturale și lignit) 
și sint proiectate o serie de hidro
centrale, cum ar fi Upper Quae 
Yai sau Nam Pai.

Intre România și Thailanda s-au 
stabilit și se dezvoltă raporturi de 
colaborare prietenească. întemeiate 
pe egalitate și avantaj reciproc. 
Cadrul juridic creat de guvernele 
oelor două țări favorizează nu 
numai extinderea continuă a 
schimburilor comerciale și econo
mice. ci și acțiuni de cooperare în 
producția industrială și agricolă. 
Dezvoltarea raporturilor româno- 
thailandeze corespunde intereselor 
oelor două popoare prietene, cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

Legdmînt solemn 
în fata tricolorului

In această dimineață 
de decembrie, in at
mosfera de vibrant 
patriotism generată de 
magistrala Expunere a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la adunarea 
festivă din Capitală 
consacrată sărbătoririi 
a 65 de ani de la fău
rirea statului national 
unitar român, cei mai 
tineri ostași depun ju- 
rămîntul militar. Este 
legămîntul de credin
ță pe care-1 fac în nu
mele datoriei fată de 
patrie, popor si nartid. 
fată de comandantul 
nostru suprem, tovară
șul Nicolae Ceausescu.

Un nou contingent 
de tineri se rindu'este 
azi în coloana perma
nentei. a eluăirii fără 
preget a patriei .socia
liste. Jură soldatii Ma
rian Ionescu. fost ote- 
lar în cetatea de foc a 
Galatiului. azi infante
rist. Alexandru Iones
cu. pină nu de mult 
muncitor la între
prinderea bucurestea- 
nă pentru elemente 
de automatizare, azi 
transmisionist. Radu 
Laic, artilerist. loan 
Olteanu. tanchist. Al- 
mos Benedek și Klaus 
Harold Zoppelt. vină- 
tori de munte...

Intre cei care rostesc 
azi. in fata drapelului 
de luptă, cuvintele sa
cre ale legămintului 
6uprem se numără si 
soldatul Sorin Ghelbe- 
re. nepotul lui Vasile 
Toma. nonagenar din 
comuna Ierblceni. fost 
luptător în tranșeele 
Mărâșeștilor. în vara 
eroicului an 1917. Un 
sentiment de mindrie

Încălzește inima tină- 
rului ostaș. Unitatea 
din care face parte, 
purtătoare a unor glo
rioase tradiții de luptă, 
a înscris nepieritoare 
pagini de eroism pe 
cimpiile Mărăseștilor. 
în luptele pentru eli
berarea pârtii de nord- 
vest a Transilvaniei, a 
Ungariei și Cehoslova
ciei. Tinerii ostași din- 
tr-o unitate mecaniza
tă aparținând Diviziei 
..Mărăsesti" depun 
solemnul legămînt ra
cordați la înalta ten
siune a datoriei si răs
punderii fată de nobila 
mis'une ce le este în
credințată. Cu toții 
știu că unitatea în care 
se instruiesc a fost c- 
norată. în vara anu
lui trecut, de vizi
ta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. comandan
tul suprem al forțelor 
armate. Dună acest e- 
veniment deosebit în 
viata ei. mobilizați de 
prețioasele idei si o- 
rientări date cu acel 
prilej de comandantul 
6uorem. unitatea a ob
ținut. urmare a unei 
foarte bune pregătiri 
de luptă și politice, 
titlul de frunte. Dato
ria de conștiință, 
cuvintul dat coman
dantului 6uprem trece, 
din contingent în con
tingent. mai departe.

Cu sentimentul a- 
partenentei la o patrie 
liberă, demnă si suve
rană jură azi și solda
tul t.r. Dorel Moldo
van. La cel mai în
semnat eveniment din 
viata ostășească 6e 
prezintă, asemenea tu
turor tovarășilor săi.

cu un succes : califi
cativul „foarte bine" 
la prima ședință de 
tragere cu armamentul 
din dotare. Laureatul 
Olimpiadei internațio
nale de fizică din acest 
an descinde dintr-o 
familie din Bistrita- 
Năsăud. care a partici
pat. prin Aurel Mol
dovan. bunicul ostașu
lui. la marea adunare 
populară de la 1 De
cembrie 1918 de la 
Alba Iulia. Intr-un alt 
loc. ce amintește de 
eroul primei uniri — 
piața Mihai Viteazul 
din Clui-Napoca — 
jură azi frații gemeni 
Sorin și loan Greavu, 
Florin Comsa. Sorin 
Turcu. loan Han. ulti
mul din satul lui Ho
rea — Albac.

Toți ostașii care de
pun astăzi iurămîntul 
se angajează solemn 
să-și formeze trainice 
deprinderi de luptă
tori. trainice convin
geri politice, patriotice 
si revoluționare, să 
dea întreaga măsură a 
capacității lor pentru a 
îndeplini exemplar 
sarcinile stabilite de 
Congresul al XII-Iea 
și Conferința Naționa
lă ale partidului, pre
vederile Directivei co
mandantului suprem, 
toate misiunile încre
dințate. Intr-un singur 
glas si într-o singură 
voință, jură să slu
jească cu devotament 
nețărmurit patria, par
tidul si poporul.

Maior 
Petre BANA

Intrat In tradiția eve
nimentelor cultural-edu
cative din viata satului 
socialist. Festivalul fil
mului la sate se deschide 
la 4 decembrie, urmînd 
să se desfășoare in peste 
5 000 de localități din 
toate județele tării, pină 
la 31 ianuarie 1984.

Manifestare cinemato
grafică de amploare, cu 
largă rezonantă în rîndu- 
rile spectatorilor — peste 
12 milioane au participat 
la ultima ediție — Festi
valul se integrează in 
gama bogată a acțiunilor 
cultural-educative ale 
Festivalului national Cin- 
tarea României.

Actuala ediție — a 
XXVII-a — își propune 
să confere filmului — și 
în Primul rînd filmului 
românesc — noi dimen
siuni în educarea socia
listă a milioanelor de 
spectatori, să le ofere a- 
cestora un număr sporit 
de opere cinematografice 
care pun in prim plan 
eroul revoluționar al epo
cii noastre, model ira
diant pentru tinerele ge
nerații de spectatori.

Pe lingă fondul de fil
me existent la Întreprin
derile cinematografice ju
dețene și care a fost re
vizuit In spiritul a- 
cestor exigente. Centrala

cinema
O Puterea și Adevărul : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,30; 16; 19,30.
© Felix și Otilia : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 16; 19.
0 Viața la castel : CAPITOL (16 29 17) 
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
© Fructe de pădure : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15: 13.30; 15.45: t8; 
20,15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11.15; 
13.39: 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 : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 18, 20, POPULAR (35 15 17) — 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18: 20.
D Baloane de carcubeu : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15.30: 17.30: 19.30.
O Pe malul sttng al Dunării albastre: 
COTROCENI (49 48 48' — 15; 17.15;
19.30, MUNCA (21 53 97) — 15; 17,15;
19.30.
© Bal' l de stmbătă seara : PACEA 
(60 30 83) — 15,30; 17,30; 19,30.

© Artista, dolarii și ardelenii : VII
TORUL (11 48 )3) - 15,30; 17.30; 19,30.
• Cărsța cu mere: COSMOS (27 54 93)
— 9,30; 11,30; 13.30; 15,30; 17,30; 19,30. 
© Neamul Șoimăreștilor : FLACĂRA 
(20 33 10) — i5.30; 18.
© Loto-Prono *82: FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Rubedeniile : 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 cu 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 x TIM
PURI NOI — 18.
© Hercule cucerește Atlantida : TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© Elvis: STUDIO (59 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;

„Românla-film* a asi
gurat și la actuala e- 
diție o selecție de filme 
artistice românești șl 
străine In premieră pen
tru rețeaua cinematogra
fică sătească, din care a- 
mintim : Pe malul sting 
al Dunării Albastre. Că
ruia cu mere. Intoarce-ea 
din iad. Viraj periculos, 
Plecarea Vlașinilor. Mult 
mai de preț e iubirea —

făsurarea acestora II de
țin filmele din producția 
națională care vor fi pre
zentate intr-un evantai 
larg de acțiuni : intil- 
niri cu actorii si realiza
torii filmelor românești 
si dezbateri pe marginea 
acestora, concursuri de 
cultură cinematografică, 
simpozioane, mese rotun
de s.a.

Alături de filmele ar-

FESTIVALUL FILMULUI LA SATE

Un important 
eveniment cultural 

in viața satului nostru
Marin STANCIU

director general al Centralei „România-film*

din producția națională. 
Casa visurilor (U.R.S.S.), 
Cîinele din sertar (R. P. 
Bulgaria). Cintec pentru 
o rindunică (R. P. Chine
ză). Căluțul sălbatic Rynn 
(R. S. Cehoslovacă). AI- 
binuta (Franța), Julia 
(S.U.A.), Cafe expres 
(Italia) ș.a.

Alături de filmele ar
tistice au fost puse la 
dispoziția întreprinderilor 
cinematografice un lot 
de filme documentare in 
premieră, dintre creațiile 
recente ale studioului 
.Al. Sahia".

Desigur. în cadrul fes
tivalului vor avea loc 
numeroase acțiuni, me
nite să valorifice cu efi
cientă sporită mesajul 
educativ al filmelor.

Un loc prioritar în des-

tistice de lung metraj, 
filmele documentare si 
de știintă popularizată 
vor contribui intr-o mă
sură importantă la reali
zarea obiectivelor majore 
ale festivalului : educa
rea milioanelor de spec
tatori în spiritul eticii si 
echității, educarea oa- 
triotic-revolutionară a ti
nerei generații, in spiri
tul dragostei fată da 
muncă si învățătură, râs- 
pindirea concepțiilor ma
terialiste desnre lume și 
societate, combaterea con
cepțiilor mistice, retro
grade. a unor comportări 
periferice, antisociale.

Și la actuala ediție a 
festivalului, un număr 
important de filme vor 
veni în sprijinul învătâ- 
mîntului agrozootehnic, 
în cadrul unor programe

alcătuite de Întreprinde
rile cinematografice în 
colaborare cu direcțiile 
agricole județene și uni
unile județene ale coope
rativelor agricole de pro
ducție. programe care-și 
propun să contribuie la 
răspindirea metodelor a- 
grozootehnice moderne, la 
înfăptuirea noii revoluții 
in agricultură.

In sfirșit. dar nu în 
ultimul rînd. cei mai 
mici spectatori vor putea 
viziona în timpul festi
valului programe specia
le de filme cu caracter 
instructiv, axate în spe
cial oe cele mai recente 
producții ale studioului 
.Animafilm".

Pentru reușita actualei 
ediții a festivalului. În
treprinderile cinemato
grafice au declanșat din 
țimp o susținută muncă 
de popularizare. Asigu
rarea unei calități supe
rioare spectacolelor cine
matografice — sarcină 
permanentă dealtfel a 
întreprinderilor județene 
— s-a concretizat prin 
verificarea aparaturii și 
instalațiilor, prin crearea 
unei ambiante corespun
zătoare în săli, a unor 
condiții civilizate de vi
zionare.

Există toate premisele 
ca întreg complexul de 
măsuri menite să asigure 
o desfășurare corespun
zătoare festivalului, spri
jinul pe care întreprin
derile cinematografice il 
vor primi pe toată dura
ta lui din partea comi
tetelor județene de cul
tură si educație socialis
tă si a celorlalți factori 
educaționali din județele 
tării, să contribuie la 
succesul actualei ediții a 
Festivalului filmului Ia 
sate, pentru a transfor
ma si această ediție a 
Festivalului filmului la 
sate fntr-un veritabil e- 
veniment cultural in via
ta satului nostru so
cialist.

Convorbiri la C. C. al P. C. R.
Tovarășul Miu Dobrescu. membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a 
întilnit cu delegația Partidului Socia
list Pacifist din Olanda, condusă de 
Bram Van Der Lek, fost președinte 
al partidului, reprezentantul P.S.P. în 
Camera Superioară a Parlamentului 
Olandez, care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. efectuează o vizită de priete
nie in tara noastră Din delegație fac 
parte : W. Decker, secretar cu pro
bleme internaționale, si H. Verhoef. 
membru al comisiei de Politică Ex
ternă a partidului.

La convorbiri a participat tovarășa

Olimpia Solomonescu. membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

In cadrul convorbirilor, desfășurate 
într-o atmosferă cordială, prieteneas
că, s-a procedat la o informare reci
procă privind activitatea și preocu
pările actuale ale Partidului Comu
nist Român și Partidului Socialist 
Pacifist din Olanda, exprimîndu-se 
dorința comună de a extinde rela
țiile dintre ele.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri In probleme actua
le ale vieții politice internaționale.

tv
PROGRAMUL 1

9.30 Bucuriile muzicii. Actul Unirii tn 
conștiința compozitorilor noștri

10.00 De strajă patriei
10.30 Viața satului
11,45 Lumea copiilor • Telefllmoteca de 

ghiozdan ; Pinocchio — episodul 1 
13.00 Album duminical (parțial color)
17.30 Thailanda — documentar
17,40 Micul ecran pentru cel mici 
18.00 Film serial : „Cervantes" (color).

Episodul 7
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color)
19,15 Omagiu Unirii. Spectacolul festiv 

dedicat Împlinirii a 65 de ani de la 
făurirea statului național unitar 
român

20.30 Film artistic : „Dansul Întrerupt" 
(color) Premieră pe țară

31.50 Telejurnal (parțial color) • Sport

PROGRAMUL 3

9,30 Din marea carte a patriei. Per
manența unui ideal măreț — idea
lul unității naționale

10,00 Matineu simfonic
11.45 Din țările socialiste
12,10 Muzica ușoară
12.30 Scena șl ecranul
13.00 Melodii populare
13.15 Pași de viață lungă
13.45 Mic dicționar de operă șl balet
14.30 O viață pentru o Idee : Gheorghe 

Spacu (1883—1955)
15.00 Publicitate
15,05 Film artistic : „Răni vechi". Pre

mieră TV. Producție a studiouri
lor albaneze

16,35 Desene animate : Sindbad mari
narul

17.00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal
19.15 Telerama
19.45 Caleidoscop muzical
21.00 România pitorească
21.20 Estrada jazului
21,50 Telejurnal • Sport

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
RUGBI : Un meci de mare atracție la Toulouse :

11; 13; 17,15: Adio, dar rămin cu tine
— 15; 19.15 : DOINA (16 35 38).
© Atenție Ia gafe ! : GRIVIȚA 
(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 : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,30; 14; 17; 19,30, FE
RENTARI (80 49 85) — 10,30; 15,30;
17.45: 20.
© Sindromul: ARTA (2131 86) — 9; 
12: 16; 19.
© Zile din trecut : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20,15.
© Despărțire temporară : LIRA 
(317171) — 15,30; 18,30.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 10; 19,30; Titanic 
vals — 15; (sala Atelier) : Rime de 
mătase — 10,30; Intre patru ochi (B) 
— 18.

• Filarmonica „George E’nescu" 
(15 68 75. Ateneul Român) : „Con
fluența artelor — Muzică — Literatu
ră — Plastică". Perspective shakes
peariene. Romeo și Julieta. Comen
tează prof. Cristina Vasiltu — 11.
• Opera Română (13 16 57) : Spărgă
torul de nuci — 11; Evgheni Oneghtn 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Leonard — 10,30; O noapte la Veneția
— 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gustul parvenirii — 19: (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Rezervația de 
pelicani — 10; Liniște, ne privim In 
ochi — 15; O zi de odihnă — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 10; Richard al III-lea
— 17.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Baladă cotidiană — 11; Șoareci de 
apă — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Arma secretă a lui Arhimede — 10; 
Măseaua de minte — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Studio) : Acești tngeri triști — 19.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Haina cu două fețe — 10;

Cum s-a făcut de-a rămas Catinca 
fată bătrlnă — 19; (sala Giulești,
18 04 85) ■ Arta conversației — 10;
Pălăria florentină — 18.
• Teatrul satlric-muzlcal ,,C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 11; Revista revistelor — 16; 
19.30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30, Ghiocei... mărgăritare — 19.
• Teatrul „ton Vasilescu" (12 27 45) : 
Dulcea Ipocrizie a bărbatului matur
— 15,30; 19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Efros saga — 11; Intre caftan și 
smoking — 18.30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Trei grăsani — 10,30; Hoțul de vulturi
— 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Nică fără frică — 10; 12; (la sala 
Batiștel) : Tigrul purpuriu cărula-i 
plăceau clătitele — 11.
• Circul București (11 01 20): Popeye 
marinarul șl corabia veseiiel — 10; 
16; 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Suflete tari — 19.
• Estrada Armatei (13 60 64) : Estrada 
In croazieră — 16,30; 19,30.

Franța —
Astăzi, pe „Stade 7 Deniers" din 

Toulouse, mare oraș și centru de 
rugbi din sudul Franței, rugbiștii 
noștri susțin o toarte dificilă și im
portantă partidă cu selecționata 
Franței. Meciul se joacă in cadrul 
noii ediții a cupei F.I.R.A. Reamin
tim că ediția trecută a fost ciștigată 
de echipa României, neînvinsă (13—9 
cu Franța, la București).

Arbitrul englez R. Quintenton va 
chema la joc următoarele formații 
probabile : ROMANIA — Bucan,

FOTBAL : Azi, etapa i

România
Munteanu. Pașcu. Dumitru. Caragea, 
Murariu. Constantin. Rădulescu. Pa- 
raschiv. Alexandru. Vărzaru. Mar- 
ghescu. Lungu, Aldea. Ion ; FRAN
ȚA — Cremaschi. Dintrans. Garuet, 
Lorieux, Condom. Rives. Joinel. Er- 
bani. Gallion. Lescarboura. Esteve, 
Codorniou. Sella^ Lagisquet. Gaber- 
net.

Meciul va fi transmis In întregime 
la posturile noastre de radio și te
leviziune începind cu ora 16.

i XIV-a în diviz’a „A"

în Capitală se joacă (inceoind de 
la ora 12) cuplajul Rapid — Steaua 
si Sportul studențesc — Dinamo.

In tară vor avea loc partidele : 
F.C. Olt — Universitatea Craiova ; 
F.C. Bihor — Chimia Rm. Vilcea ; 
Politehnica Iași — Jiul Petroșani ; 
A.S.A. Tg. Mureș — Corvinul Hune
doara ; C.S. Tîrgoviște — Petrolul

ÎN CÎTEVA
• Cea de-a șasea partidă a me

ciului dintre marii maeștri Vasili 
Smi61ov și Zoltan Ribli. care-și 
dispută la Londra una dintre semi
finalele turneului candidatilor la 
titlul mondial de șah. s-a încheiat 
remiză la mutarea a 43-a. Scorul este 
favorabil cu 3,5—2,5 puncte lui Vasili 
Smislov.

• Campionatele Internationale de 
tenis de masă ale Suediei au con
tinuat la Goteborg cu finala probei

Ploiești ; F.C. Baia Mare — F.C. Ar
geș ; Dunărea C.S.U. Galati — S.C. 
Bacău. Toate aceste meciuri încep 
la ora 14.

Televiziunea va transmite. Ince- 
pind de la ora 14, un amplu rezumat 
înregistrat al meciului România — 
Cehoslovacia de la Bratislava.

RÎNDURI
masculine pe echipe. în care selec
ționata R.P. Chineze a învins cu 3—2 
formația Ungariei. 3—0 formația 
Cehoslovaciei. Rezultate înregistrate 
în semifinale : R.P. Chineză — Unga
ria 3—2 ; Cehoslovacia — Franța 3—2.
• Intr-un meci internațional ami

cal de fotbal disputat la Abidjan, 
reprezentativa Coastei de Fildeș a în
trecut cu scorul de 1—0 (0—0) echipa 
Elveției.
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EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESClT 

CU PRILEIUL ANIVERSĂRII UNIRII, 

INIȚIATIVELE ROMĂNIEI SOCIALISTE

La aniversarea a 65 de ani de la crearea statului național unitar

România socialistă, sub conducerea clarvăzătoare a președintelui 
Nicolae Ceaușescu - o țară în plin progres, promotoare activă 

a cauzei păcii și înțelegerii internaționale
lin maliilizaior apel la acționa 

penlru salvgardarea Europei si a întregii 
omeniri de primejdia nncM 

Pentru triumful lucidității și rațiunii
în pofida voinței arzătoare de 

pace a popoarelor, exprimată cu 
atita vigoare pe toate meridianele 
globului, asupra continentului nos
tru s-a abătut o grea amenințare, 
prin escaladarea înarmărilor nu
cleare.

Intr-un asemenea moment cru
cial pentru soarta omenirii, pe 
linia recunoscutei și apreciatei 
sale politici externe de pace și 
colaborare, România socialistă, prin 
strălucitele inițiative și demersuri 
consacrate păcii și dezarmării ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
atrage din nou atenția oamenilor 
politici asupra gravității situației 
din Europa, formulind și de a- 
ceastă dată soluții și propuneri 
constructive, cu simț de răspun
dere și luciditate, capabile să de
zamorseze încordarea actuală de 
pe continent și din lume, îndem- 
nind la rațiune spre a se bara 
drumul către o catastrofă nu
cleară absurdă, în care s-ar topi 
tot ceea ce a gîndit si a creat omul 
de-a lungul existenței sale pe 
Pămint.

Ca fizician și profesor a cărui

Cursa înarmărilor împinge lumea 
în pragul prăpastiei nucleare

Pentru noi. oameni ai ogoarelor 
din Bărăgan, ca dealtfel pentru toti 
cetățenii patriei. Expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la adu
narea omagială consacrată împli
nirii a 65 de ani de la făurirea 
statului national unitar român, ca 
și Declarația forurilor de partid și 
de stat din tara noastră vin să 
aducă acum — cînd Europa și lu
mea întreagă se află in mare pri
mejdie — noi si strălucite mărturii 
ale modului pilduitor în care po
porul nostru, sărbătorindu-și un 
eveniment epocal al istoriei sale, 
înțelege să contribuie la eliberarea 
planetei de amenințarea cu pîrjolul 
nuclear.

Mal mult ca oricind. acum — așa 
cum arată secretarul general al 
partidului —, oamenii de pretutin
deni sint neVoiti să înfrunte un 
uriaș pericol care, odată cu aduce
rea oe continentul european de noi 
rachete nucleare, sporește nemăsu

Să înceteze imediat instalarea 
noilor rachete!

Am ascultat la radio și am citit în 
presa noastră informații despre 
gravele evenimente petrecute în 
viața internațională, despre o serie 
de măsuri de natură să împingă 
Europa, întreaga lume în pragul 
abisului nuclear. Știrile despre so
sirea pe continent a unor compo
nente ale noilor rachete america
ne care urmează să fie instalate în 
unele țări vest-europene. veștile 
despre întreruperea tratativelor 
sovieto-americane de la Geneva, 
precum și despre măsurile de răs
puns anunțate de U.R.S.S. m-au 
făcut să-mi pun întrebarea : 
Ce spun medicii ? Medicii din 
Europa și din întreaga lume. 
Ce soun cei care sint primii 
în măsură să știe cît de greu e să 
menții omul în stare de sănătate, 
în stare de viață? Ce zic femeile 
medici, soțiile medici, mamele me
dici? Cum reacționează cei abia în
frăți în universul marelui înaintaș 
Hinocrat. cei care și-au așezat nu
mele def’nîtiv în marea confrerie 
a slujitorilor Omului?

Fiecare dintre amintitele între
bări presupune un răspuns activ, 
un semnal de trezire la realitate. 
Un aoel la rațiune, la logica cea 
mai simplă : evitarea dezastrului 
mondial nu se poate face adăugind 
noi elemente care l-ar putea de
clanșa. Ci anihilîndu-le și anulîn- 
dv-1xî ne ce’e deja emstente.

Spre Înalta și legitima noastră 
mîndrie, de cetățeni ai României 

Chemare pentru pace

Oameni, incâ este timpul să ne cucerim o pace 
Să plantăm sămința vieții peste gurile de tun 
încă armele in pluguri mai putem a le preface 
Cit Pămîntul este teafăr, cit Pămintul este bun.

«

Dacă umbra Hiroșimei mai plutește peste noi
Dacă morții din tranșee incă ne mai spun : „Ajunge I'
Dacă incă nasc coșmare cu imagini de război
Dacă incă la morminte pe fecior mama și-l plinge

Oameni, n-așteptați furtuna ucigaș să se pornească 
N-așteptați nourii vineți să ne pună iar la zid 
N-așteptați ca pacea lumii rachete s-o cințărească 
N-așteptați planeta-leagăn sâ se spulbere in vid I

E momentul de geneză dintre-a fi și a nu fi,
Cind Pămintul se rotește intre soartă și nesoartă, 
Recoltăm acum putința de-a trăi sau retrăi 
Omenirea se găsește inspre ultima ei poartă.

Dincolo de ea-i neantul, sau e viața. Ca un briu 
Ne-nconjoarâ și speranța și întunecata noapte, 
Mai putem s-aducem lumii piinea mirosind a griu 
Mai putem s-oprim bătaia clopotului către moarte.

menire este aceea de a pune re
zultatele științei în slujba pro
gresului și civilizației umane, de 
a educa tineretul universitar în 
spiritul idealurilor de pace, prie
tenie și colaborare cu alte po
poare, îmbrățișez și aplaud din 
toată inima ideile și chemările 
înflăcărate ale iubitului și stima
tului nostru președinte, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care acționează 
cu admirabilă perseverență și 
înaltă responsabilitate pentru a 
se face acum, pină nu este prea tîr- 
ziu, tot ceea ce ne stă in putință 
pentru a preveni un război nuclear 
nimicitor.

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, recenta Declarație a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. a Consiliului de Stat si 
Guvernului Republicii Socialiste 
România definesc clar situația 
creată, arată căile de urmat pentru 
ca Europa și lumea întreagă să de
pășească această periculoasă 6tare 
de încordare. Avem astfel o nouă 
mărturie a clarviziunii cu care 
România, in frunte cu președin
tele ei. se angajează din nou 

rat Munții de arme care s-au adu
nat nu au adus nicăieri în lume 
mai multă liniște și pace. ba. dim
potrivă. așa cum se prezintă lumea 
azi. este mai multă nesiguranță, 
mai putină încredere. Iar noile ra
chete. ca toate celelalte arme dis
trugătoare. nu fac altceva decit să 
înrăutățească o stare de lucruri, 
care si așa era destul de îngrijoră
toare ; ele împing lumea in pragul 
prăpastiei nucleare. Pare deci fi
rească întrebarea ce care și-o pun 
oamenii de bună-credință. iubitori 
de pace din toată lumea : de ce este 
nevoie de mai multe arme ?

Noi. în comuna Gheorghe Doia. 
am obținut unele realizări cu care 
ne mîndrim. Pămîntul a devenit- 
mai rodnic, in sat au apărut multe 
case noi. viata oamenilor este mai 
bună. Ne-am sfătuit si ne-arh pro
pus pentru anii ce vin lucruri si 
mai ambițioase.

Dar pentru a împlini tot ce am 

socialiste, de comuniști români, 
răspunsul activ, ferm și înțelept la 
amintitele întrebări, la toate între
bările ce pot decurge din asemenea 
acte potrivnice omenirii. întregii 
civilizații umane a fost pus iri va
loare, ca de fiecare dată in ultimii 
18 ani, de cel mai autorizat expo
nent al poporului român, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. al că
rui glas realist, profund umanist a 
răsunat din nou la Adunarea fes
tivă consacrată aniversării făuririi 
statului național unitar român.

Reiau o întrebare a președintelui 
tării noastre adresată conștiin
țelor întregii omeniri : „De ce 
oare atita grabă, atita nerăbdare 
pentru trecerea Ia amplasarea noi
lor rachete ? Nti ar fi oare mai 
bine să se depună tot atita interes, 
să se acționeze cu tot atita geaba 
pentru realizarea unui acord nen- 
tru oprirea amplasării rachetelor?".

In mod concret, președintele 
Nicolae Ceaușescu. România, prin 
recenta Declarație a Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. Consiliului de Stat si gu
vernului prezintă, după părerea 
mea. calea cea mai sigură de ieșire 
din actuala situație gravă, creată 
prin trecerea la instalarea noilor 
rachete : oprirea imediată a ori
căror lucrări de amplasare a rache
telor nucleare americane în Euro
pa. depozitarea și menținerea in 
stocuri a rachetelor nucleare deja 

în soluționarea prin mijloace 
politice a problemelor fundamen
tale ale lumii contemporane. In 
concordanță cu aspirațiile popoare
lor europene, ale tuturor națiu
nilor lumii. România socialistă 
prezintă un amplu program de 
acțiune In care sint cuprinse 
măsuri de reducere imediată a 
pericolului nuclear, îmbinate cu 
propuneri menite să conducă la 
o soluționare de profunzime a pro
blemei lichidării armamentelor 
atomice în Europa, la promovarea 
dialogului internațional.

Mă alătur cu toată ființa mea 
milioanelor de români și susțin 
prin gînd și faptă strălucitele 
demersuri de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pe care nu 
doar noi. românii, ci si alti dori
tori de pace din lume le sprijină 
cu fermitate și cu speranța că ele 
se vor împlini, spre binele lumii 
întregi.

Prof. univ. Inliu POP 
doctor în fizică,
institutul de învățămint superior. 
Baia Mare

plănuit avem nevoie de pace. Do
rim să ne croim un viitor mai bun. 
dună cum-tot asa cred că gindesc 
semenii noștri din alte părți ale lu
mii. iar voința lor de pace, ca și a 
noastră, nu trebuie încălcată. Sus- 
tinînd din inimă temeinicele initia
tive si demersuri constructive ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. ale 
tării noastre privitoare la măsurile 
pentru oprirea amplasării noilor ra
chete în Europa, pentru retragerea 
și distrugerea celor existente, ne 
asociem glasul celui al truditorilor 
de pretutindeni, care vor să mun
cească în pace, să se bucure de 
viată și cerem să nu se facă nimic 
pentru a, lipsi omenirea de acest, 
drept suprem

Ion SPĂTARELU
;l / Erou al Muncii Socialiste, 

președintele C.A.P.
din comuna Gheorghe Doja, 
județul Ialomița

aduse în R.F.G. și Marea Britanle. 
în același timp, U.R.S.S. trebuie să 
revină asupra măsurilor anunțate, 
să înceteze orice lucrări de pregă
tire a amplasării de rachete cu rază 
medie de acțiune, inclusiv pe teri
toriul R.D. Germane și R.S. Ceho
slovace. în sfirșit. cele două mari 
puteri trebuie să reia cît mai curînd 
posibil tratativele de la Geneva, 
pentru a se ajunge la un acord ge
neral care să ducă la oprirea am
plasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune, la retragerea și 
distrugerea celor existente.

In aceste condiții, datoria noastră 
de oameni, răspunzători de noi 
înșine și de viitorul omenirii, este 
aceea de a susține cu toată ființa 
aceste noi si strălucite initiative 
de pace și dezarmare ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Decjarația 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. Consiliului de Stat și gu
vernului. pentru a opri acum, cît nu 
este prea tîrziu. rostogolirea ome
nirii spre prăpastia nucleară, pen
tru eliberarea continentului de ori
ce fel de arme atomice. Ca medic 
român. îmi permi* să adresez un 
îndemn tuturor medicilor din lu
mea întreagă : să apărăm viata în 
numele vieții înseși, al continuității 
ei pe toate meridianele lumii!

Dr. Elena NEĂMTU
medic specialist la Spitalul 
județean Botoșani

Sorin HOLBAN

împlinirea a 65 de ani de la făurirea statului național unitar român 
- a cărei celebrare de către întregul nostru popor a culminat prin ma
gistrala Expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu la adunarea festivă 
din Capitală - este marcată, pe spații largi de presa internațională, in 
paginile ziarelor și revistelor, in emisiuni de radio și televiziune din dife
rite țări ale lumii.

Mijloacele de informare în masă de peste hotare reliefează, în 
același timp, marile noastre înfăptuiri in edificarea noii orînduiri, obți
nute sub conducerea Partidului Comunist Român, a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sint puse in lumină demersurile con
stante. de o profundă rezonanță internațională, ale conducătorului parti- 

garantării dreptului suprem al tuturordului și statului nostru in scopul 
oamenilor la viață, la pace.

Sub titlul „Transilvania, inima 
României", revista italiană „BAL
CANICA". prezentind aspecte privind 
dezvoltarea istorică și culturală a 
Transilvaniei, se referă pe larg la 
făurirea statului național român, re- 
levind : „La 1 Decembrie se lega
liza visul secular al unirii intr-un 
singur stat a tuturor teritoriilor lo
cuite de românii de dincoace și de 
dincolo de Carpați. Acest vis cu
noscuse o Împlinire efemeră la sfîr- 
șitui secolului al XVI-lea, prin o- 
pera lui Mihai Viteazul, care se Dro- 
clamase la Alba Iulia domn al Mol
dovei, Țării Românești și Transil
vaniei. Tratatul de la Trianon din 
1920, sancționind ceea ce fusese ho- 
tărît în mod liber de masele popu
lare din Transilvania în cadrul adu
nării istorice de la Alba Iulia din 1 
Decembrie 1918, stabilea, de drept, 
ceea ce de două milenii era o situa
ție de fapt", subliniază revista „Bal
canica".

Cel mai mare cotidian din Portu
galia, „O COMERCIO DO PORTO", 
consacră un supliment Marii Uniri, 
pub’.icind la loc de frunte fotografia 
președintelui României. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în articolul „în 
ziua de 1 Decembrie 1918 Transilva
nia s-a întors la patria mamă" se 
face o largă incursiune în istoria 
frămîntată a poporului nostru, re- 
liefîndu-se momente importante din 
lupta pentru independență, anărarea 
libertății și demnității naționale. 
Ziarul prezintă, totodată, pe larg, 
realitățile din țara noastră, eviden- 
țiindu-se succesele remarcabile ob
ținute în anii construcției socialis
mului.

„Dorința indiscutabilă de pace, 
prietenie și colaborare" —• se intitu
lează unul dintre articole, in care 
sint evidențiate aspecte ale evolu
ției relațiilor româno-portugheze. 
Artfcolul este ilustrat cu o fotogra
fie infățișînd pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu Antonio 
Ramalho Eanes, președintele Por
tugaliei, subliniindu-se importanța 
intîinirilor la nivel înalt pentru dez
voltarea relațiilor bilaterale.

Totodată, POSTUL NAȚIONAL DE 
RADIO portughez a transmis emi
siuni dedicate importanței evenimen
tului istoric sărbătorit.

Presa elvețiană a dedicat mai ‘mul
te articole împlinirii a 65 de ani de 
la făurirea statului național unitar 
român. Cotidianul de mare tiraj 
„24 HEURES" a relevat, intre altele : 
„Manifestările de mare amploare prin 
care România a marcat, la 1 decem
brie, implinirea a 65 de ani de la 
unirea Transilvaniei cu România au 
oferit ocazia reafirmării ferme a 
drepturilor istorice ale României 
față de Transilvania și a unității na
ționale a țării in jurul conducătoru
lui său, Nicolae Ceaușescu".

Manifestări peste hotare consacrate celei de-a 65-a 
aniversări a făuririi statului national unitar român

BEIJING (Agerpres). — In ca
drul manifestărilor dedicate sărbăto
ririi a 65 de ani de la făurirea sta- • 
tului național unitar român, la In
stitutul de limbi străine din Beijing 
a avut loc o adunare, la care au par
ticipat membri ai conducerii institu
tului, cadre didactice de la secția de 
limbă română și studenți.

Cu acest prilej, ambasadorul 
României la Beijing, Angelo Micu- 
lescu, a vorbit despre tradițiile luptei 
seculare a poporului român pentru 
independentă și unitate națională, 
despre activitatea susținută, desfășu
rată sub conducerea Partidului Comu
nist Român, in frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Cu acest prilej. Catedrei de limba 
română a institutului i-au fost ofe
rite, în dar. un set de cărți de lite
ratură social-politică și beletristică, 
precum și discuri de muzică româ
nească.

A avut Ioc, apoi, o gală de filme 
documentare românești.

O exnoziție de fotografii cuprin- 
zind imagini și documente legate de 
actul istoric al făuririi statului na
țional unitar român a fost, de ase
menea, prezentată, iar studenți chi
nezi de Ia Secția de limba română au 
recitat versuri din poezia clasică șl 
contemporană românească.

WASHINGTON 3 (Agerpres) — La 
Kansas City, cu ocazia reuniunii 
anuale a Societății de studii româ
nești. istorici americani și români 
au reliefat — In cadrul unei secțiuni 
speciale dedicate acestui eveniment
— momente din lupta ponomlui ro
mân pentru realizarea unității națio
nale. Ia unive-sitățile din Boulder
— Colorado, Columbus — Ohio, 
Rochester — New York, Detroit — 
M’chigan. Boston — Massachusetts, 
Standford — Ca’ifornia. istoricii ro
mâni. p-of. d-. Dinu Giu-escu. prof, 
dr. Virgil Cândea și dr. Florin Con
stantinul au ținut conferințe despre 
originea ponorului român, civilizația 
și cultura sa. precum și despre lup
tele românilor pentru libertate și 
unitate națională.

Ambasada română a organi-at, la 
Universitatea de stat din Youngs
town — Ohio, o expoziție de carte 
românească, cuprinz nd la loc cen
tral lucrări din onera tova-ășului 
Nicolae Ceausescu. De asemenea, 
au fost prezentate numeroase cărți 
despre istoria, cultura si aria popo
rului român. Tot la această univer
sitate se află expoziția de artă con- 
temno-ană românească, care se bu
cură de un interes deoseb’t.

TOKIO (Agerpres). — Cu prilejul 
aniversării Marii Uniri din 1918. la 
Tokio a avut loc o adunare orga
nizată de ambasada tării noastre. Cu 
această ocazie a fost amenajată si 
o exnozRie a cărții românești, in 
care au fost prezentate lucrările to
varășului Nicolae Ceaușescu anăru- 
te în Japonia, studii privind istoria 
poporului român, traduceri din lite
ratura română, cărți despre arta și 
cultura românească. Au fost orga
nizate. de asemenea, o expoziție do

După ce face o trecere în revistă a 
principalelor momente legate de 
Marea Unire și evenimentele ulteri
oare, din perioada celui de-al doilea 
război mondial, articolul prezintă 
cartea istoricului dr. Ilie Ceaușescu 
„Transilvania, străvechi pămint ro
mânesc". Referindu-se la formarea 
poporului român, articolul citează 
din carte argumente care arată că 
acest proces a avut loc in secolul al

Presa de peste hotare acordă largi spatii realizărilor 
poporului nostru, strălucitelor initiative ale șefului 

statului tynrân consacrate eliberării umanității 
de amenințarea războiului

III-lea și nu în secolele IX—XIII, 
cum afirmă fără temei anumiți isto
rici animați de interese străine știin
ței. „Subliniind, de asemenea, perma
nența poporului român majoritar în 
Transilvania, lucrarea istoricului ro
mân neagă orice drept istoric al Un
gariei asupra Transilvaniei", scrie 
ziarul. „Incorporarea Transilvaniei la 
Ungaria a avut loc abia in 1867. și nu 
în secolul al X III-lea, cum afirmă, de 
o manieră complet eronată, anumiți 
pseudo-istorici de peste hotare". 
„24 Heures" face cunoscut că lu
crarea va fi tradusă in limbile fran
ceză și engleză.

POSTUL FRANCEZ „RADIO LA
TINA" a consacrat tării noastre, săr
bătoririi a 65 de ani de la făurirea 
statului național unitar român o emi
siune specială. Au fost evocate for
marea poporului român, unitatea de 
limbă, outernicele si inconfundnbile'e 
sale trăsături de latinitate. Unirea de 
la 1 Decembrie a fost prezentată ca 
împlinirea unei legități istorice, a 
unei milenare năzuințe a națiunii 
noastre.

Cotidianul „ELEFTHEROTYPIA". 
organul de presă al Partidului Demo
cratic. de guvernământ, din Cipru a 
publicat un articol special în care 
evidențiază importanta istorică a eve
nimentului. Este publicat portretul 
șefului statului român, ca si o imagi
ne din timnul recentei vizite ofciale 
de prietenie efectuate în Cipru de to
varășul Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceausescu.

Un alt cotidian cipriot. ..TA NEA", 
organ de oresă al Partidului Socia
list (E.D.E.K.). a publicat portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. âlă-ț 
turi de un amplu comentariu. în care 
sint reliefate năzuința de unitate na
țională a poporului român, lunta sa 
seculară pentru înfăptuirea statului 
national unitar.

Un articol dedicat Marii Uniri a 
fost publicat și de „HARAVGHI", 
organul de presă al partidului 
A.K.E.L.

cumentară de fotografii, infățișînd 
imagini din istoria patriei, realiză
rile social-economice ale României 
socialiste, precum și o gală de filme 
documentare românești.

Despre semnificația istorică a zi
lei de 1 Decembrie 1918 a vorbit 
Manabu SuzUki. doctor in științe is
torice al Universității din București, 
care a scos în evidentă continuita
tea luptei poporului român pentru 
afirmarea identității naționale si re
facerea unității statale, caracterul 
democratic si progresist al hotărî- 
rilor luate la Alba Iulia acum 65 de 
ani.

La aceste acțiuni au participat 
membri ai Parlamentului Japoniei, 
reprezentanți ai unor partide si or
ganizații de masă, oameni de afa
ceri. personalități științifice si cul
turale, alte persoane oficiale.

HELSINKI (Agerpres). — La Uni
versitatea din Turku — Finlanda a 
avut loc o masă rotundă dedicată 
aniversării făuririi statului național 
unitar român, organizată de Lecto
ratul de limbă, literatură si civili
zație românească din cadrul univer
sității si catedra de limbi romanice.

Dezbaterile au fost deschise de 
prof. Lauri Lindgren, șeful depar
tamentului de limbi romanice. Au 
prezentat comunicări prof. Kalervo 
Hovi. șeful catedrei de istorie ge
nerală. despre contextul internațio
nal in care s-a realizat actul isto
ric de la 1 Decembrie 1918. și prof. 
Liisa Aaltonen, desore ecourile în
registrate in presa finlandeză in pe
rioada premergătoare si cea a reali
zării Unirii. Au fost evocate cu a- 
cest prilej relațiile traditionale de 
prietenie si colaborare dintre Fin
landa si România, similitudinea u- 
nor momente din istoria celor două 
popoare.

HARARE (Agerpres). — In ca
drul manifestărilor organizate în 
Zimbabwe cu prilejul aniversării a 
65 de ani de la făurirea statului na
țional unitar român, la Universita
tea din Harare a avut loc deschi
derea unei expoziții cuprinzînd re
produceri ale unor onere de artă ce 
oglindesc lupta dusă de-a lungul se
colelor de Doporul român pentru li
bertate. independentă națională, u- 
nitate si înflorirea patriei.

Au fost prezent! membri ai gu
vernului Zimbabwean, reprezentanți 
ai M.A.E. și ai altor ministere, ca
dre didactice si studenți ai univer
sității. ziariști.

Festivitatea a fost deschisă de rec
torul universității, nrof. W. Kâmba. 
Ministrul Zimbabwean al informații
lor. ooște’or si telecomunicațiilor, dr. 
Nathan Shamuyarira, și ambasado
rul tării noastre. Gheorghe Badrus, 
au vorbit despre semnificația eve
nimentului in istoria ponorului nos
tru.

Cu acest prilej, dr. Nathan Sha
muyarira a elogiat acțiunile pentru 
pace, dezarmare, prietenie si cola
borare promovate neobosit de Româ
nia. de președintele Nicolae 
Ceausescu, personalitate politică de 
mare prestigiu internațional, care 
se adresează cu autoritate recunos

Evidențiind, la rindul său. semni
ficația istorică a zilei de 1 Decem
brie în istoria poporului român, co
tidianul de limbă engleză ..THE 
CYPRUS MAIL" subliniază că „na
țiunea română a deous eforturi ho- 
tărite. încununate de succes, pentru 
menținerea unei unități solide". în 
articol se subliniază că. îndeosebi in 
ultima perioadă, tara noastră a cu
noscut o înflorire continuă, in toate 
domeniile.

Sub titlul „Acum 65 de ani.s-a pro
clamat statul național unitar ro
mân". principalul cotidian zairez. 
„ELIMA". dedică o pagină întreagă 
acestui important eveniment din is
toria poporului nostru. Ziarul inse
rează fotografii infățișînd întilnirea 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mobutu Șese Seko. 
precum și momentul Marii Uniri de 
la 1 Decembrie 1918. Această dată 
de deosebită semnificație istorică — 
relevă ziarul „Elima" — a consacrat 
lupta de secole a poporului român.

avînd in fruntea sa mințile cele mai 
luminate, patrioții revoluționari și 
erudiți ai națiunii, pentru împlinirea 
idealurilor și voinței de unire a tu
turor românilor.

Așa cum declara președintele 
Nicolae Ceaușescu — se arată apoi 
— Unirea a fost rezultatul luptei de
cisive a maselor celor mai largi ale 
poporului și un act de profundă 
dreptate națională, realizarea unei 
sinteze logice între realitatea obiec
tivă și drepturile imprescriptibile ale 
poporului, pe de o parte, și cad.ul 
național in mod imperios necesar, 
pe de altă oarte.

Realizările obținute de România in 
cursul ultimelor patru decenii, sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân. profundele schimbări politice, 
social-economice și spirituale care 
s-au produs îndeosebi după 1965 — 
de cind Ia conducerea supremă a sta
tului a fost ales președintele Nicolae 
Ceaușescu — au făcut din România 
o tară înfloritoare, care se afirmă 
permanent ca stat suveran și inde
pendent în concertul națiunilor li
bere ale lumii — relevă cotidianul 
zairez.

AGENȚIA ZAIREZĂ DE PRESĂ 
A.Z.A.P. relevă, intr-un comentariu, 
că Marea Unire din 1918 a constituit, 
în fapt, faza finală, in cursul căreia 
poporul român și-a desăvirșit con
strucția unității sale statale, după 
Îndelungate lupte purtate de forțele 
progresiste ale societății pentru re- 
dobindirea Independenței naționale.

Făurirea statului național unitar — 
Se ..arată apoi în comentariu—a creat 
condiții pentru un progres mai pu
ternic pe plan economic. Măriile o- 
biective n-ati putut însă să se con
cretizeze decit odată cu eliberarea 
tuturor energiilor creatoare, la 23 
August 1944. cînd ponorul a devenit 
stănin ne destine’e sale.

„Președintele Nicolae Ceaușescu, 
marele apărător al unității Româ
niei, își consacră toate forțele pentru 
întărirea simbiozei poporului său și 

cută lumii. în context, vorbitorul a 
relevat că recentele mesaje de pace, 
in favoarea dezarmării, adresate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu condu
cătorilor S.U.A. și U.R.S.S., repre
zintă o acțiune de o deosebită im
portantă pentru apărarea păcii în 
lume, in condițiile existenței unei si
tuații foarte periculoase pentru vii
torul omenirii.

El a evocat, totodată, bunele re
lații dintre Zimbabwe si România, 
subliniind că dezvoltarea actuală a 
acestora este „rezultatul solidarită
ții si prieteniei dintre cele două po
poare. cimentate în timpul luptei de 
independentă a poporului Zimbab
wean prin sprijinul primit din partea 
Partidului Comunist Român, a to
varășului Nicolae Ceaușescu". Minis
trul Zimbabwean a reliefat importan
ta hotăritoare a intilnirilor la ni
vel inalt. a vizitelor reciproce e- 
fectuate de conducătorii celor două 
Dartide si state în anii de după do- 
bîndirea independenței Republicii 
Zimbabwe, pentru ridicarea Pe o 
treaptă superioară a colaborării ro- 
mâno-zimbabweene.

PHENIAN (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 66-a aniversări a 
făuririi statului național unitar ro
mân. la casa de cultură „Cionlima", 
din Phenian, a avut loc, sub auspi
ciile Comitetului de relații culturale 
cu străinătatea și Asociației de 
prietenie coreeano-române o gală de 
filme.

Au participat O Mun Han, vicepre
ședintele Comitetului de relații cul
turale cu străinătatea, vicepreședin
tele Asociației de prietenie coreeano- 
rotnâne, și alți reprezentanți ai co
mitetului, membri din conducerea 
asociației, un numeros public.

Au fost prezenți ambasadorul ro
mân la Phenian,/ Constantin Iftodi, și 
membri ai ambasadei.

VARȘOVIA — Trimisul Ager
pres, Constantin Badea, transmite : 
Cu prilejul celei de-a 65-a aniver
sări a făuririi statului național uni
tar român, la ambasada țării noastre 
din Varșovia a avut loc o conferință 
de presă. Evidențiind importanta 
evenimentului. Ion Cosma. ambasa
dorul României, a reliefat lupta de 
veacuri a poporului român pentru 
unitate națională, libertate și demo
crație. realizările obținute sub con
ducerea încercată a P.C.R.. in frunte 
cu cel mai iubit fiu al poporului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, oreședintele Republicii So
cialiste România, in edificarea vie
ții noi.

Au narticipat reprezentant! ai C.C. 
al P.M.U.P.. Ministerului Afacerilor 
Externe, ai altor instituții centrale 
poloneze, conducătorii unor publica
ții poloneze, alți ziariști, oameni de 
cultură și artă.

ROMA (Agerpres). — La Uni
versitatea din Padova, profesorul Ion 
Neata, lector la această prestigioasă 
instituție de lnvățămint. a conferen
țiat lâ Institutul de limbi și literaturi 
romanice pe tema „România 1918 ; 
Unirea Transilvaniei eu patria 
mumă". 

independența țării sale", subliniază 
agenția zaireză.

TELEVIZIUNEA ZAIREZĂ a de
dicat, la rindul ei, un comentariu 
aniversării a 65 de ani de la fău
rirea statului național unitar român. 

Ziarul „THE ISLAND", din Sri 
Lanka, a publicat un amplu articol 
sub titlul „65 de ani de la înteme
ierea statului român — unitate indi
solubilă".

„Desăvirșirea procesului de for
mare a statului national unitar 
a creat cadrul national și social-eco
nomic pentru dezvoltarea României 
modeme, iar eliberarea de la 23 Au
gust 1944 a creat condițiile pentru 
împlinirea idealurilor de dreptate 
socială si națională, o nouă eră în- 
cepînd în istoria României", arată 
ziarul.

„Sub conducerea Partidului Comu
nist Român, in special din 1965. cind 
Nicolae Ceaușescu a fost ales să îl 
conducă, poporul român, muncind li
ber si stăpin pe destinul său. a 
transformat România într-o țară în
floritoare. România, stat indepen
dent și suveran, se afirmă tot mai 
puternic în concertul statelor lumii, 
participă prin proeminenta per
sonalitate a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la rezolvarea marilor pro
bleme care confruntă omenirea. ur- 
me<ză o politică de pace. Înțelegere 
si colaborare cu toate statele", men
ționează în încheiere articolul.

TELEVIZIUNEA ARGENTINIANĂ 
a transmis o emisiune dedicată țării 
noastre, prezentind însemnătatea ac
tului de la 1 Decembrie 1918, modul 
cum s-a dezvoltat țara noastră după 
făurirea statului național un tar 
român, realizările României de azi. 
Au fost subliniate succesele istorice 
obținute de poporul român, Îndeosebi 
în perioada de cind in fruntea parti
dului și statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Unirea Transilvaniei cu România, 
de la 1 Decembrie 1918, a încununat 
lupta seculară a poporului român 
pentru imnlinirea aspirațiilor, idea
lurilor și voinței sale de unitate po
litică și națională — s-a relevat în 
cursul emisiunii. Acest act de imnor- 
tanță istorică, înfăntuit de însusi 
poporul român, a realizat cadrul na
țional, social și politic necesar dez
voltării României moderne, a pro
gresului mai rapid al forțelor de pro
ducție.

TELEVIZIUNEA NAȚIONALĂ 
VENEZUELEANĂ a prezentat un 
program dedicat României, realizat 
în colaborare cu Consiliul Național 
al Culturii și cinemateca națională. 
Emisiunea a cuprins o selecție de 
filme documentare românești pri
vind formarea si continuitatea po
porului român, lupta sa permanentă 
pentru indeDendență și unitate na
țională, tradițiile și cultura sa. Ea a 
fost însoțită de un larg comentariu 
privind lupta românilor pentru in
dependență și unitate națională și 
încununarea la 1 Decembrie 1918 a 
acestei lupte, prin făurirea statului 
național unitar român, subliniin
du-se semnificația evenimentului pel 
plan intern și internațional. S-a 
subliniat că statul național unitar 
român nu este nici rezultatul unei 
conjuncturi internaționale, nici un 
cadou al Conferinței de pace de la 
Paris, ci expresia unei evoluții Is
torice. obiective, victoria unei înde
lungate și tenace lupte a românilor 
Înșiși. (Agerpres)

La librăria „Rinascita" din Roma 
a fost organizată o vitrină de carte 
istorică și social-politică românească, 
la loc de frunte aflindu-se expuse 
scrierile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, apărute în lim
ba italiană și in limbi de circulație 
internațională.

STOCKHOLM (Agerpres). — La 
Ambasada României din Stockholm 
a avut loc o festivitate dedicată ani
versării a 65 de ani de la făurirea 
statului național unitar român. Ma
nifestarea a prilejuit evocarea sem
nificației actului istoric de la 1 De
cembrie 1918, precum și prezentarea 
realizărilor actuale ale poporului 
român, a eforturilor sale pentru 
construirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Cu același prilej a fost deschisă 
expoziția documentară de fotografii 
„Momente din lupta poporului ro
mân pentru unitate și independență 
națională".

CIUDAD DE MEXICO (Agerpres). 
La Ambasada României din Ciudad 
de Mexico a avut loc o seară cul
turală românească, organizată cu 
sprijinul Asociației de prietenie ro- 
mâno-mexicană, la care au partici
pat scriitori mexicani, membri ai 
Clubului de poezie mexicano-româ- 
nă. In alocuțiunile rostite, scriitorii 
Mario del Valle, Carlos Izicaia și 
poetul român Darie Novăceanu au 
prezentat momente din istoria po
porului nostru, scoțîndu-se in evi
dență importanța făuririi statului 
național unitar român.

Ambasadorul țării noastre la Ciu
dad de Mexico, Constantin Băbălău, 
a reliefat rolul hotăritor al tovară
șului Nicolae Ceaușescu in edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate în România, în promovarea 
unei politici active de pace și coope
rare cu întreaga lume.

TRIPOLI (Agerpres). — Televiziu
nea libiană a transmis un program 
in cadrul căruia a fost prezentat fil
mul „România, Ceaușescu, Pace". 
Ambasadorul român în Jamahiria 
Arabă Libiană Populară Socialistă a 
rostit o alocuțiune în care a evocat 
importanța evenimentului de la 1 
Decembrie 1918, Înfăptuirile poporu
lui român în anii construcției so
cialiste. ■

BUENOS AIRES (ăgernres'. — La 
sediul Ambasadei României de la 
Buenos Aires a avut loc o conferință 
de presă. Cu acest prilej, ambasado
rul român în Argentina. Ion Tudor, 
a snblmiat imnoriantn evenime-itu'ui 
de la 1 Decembrie 1918 și a prezen
tat succesele istorice obținute de po
porul român,' îndeosebi în anii de 
cînd în fruntea Partidului Comunist 
Român se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cu același prilej a fost 
proiectat un film documentar cu as
pecte din viața și activitatea poporu
lui nostru.

TEL AVTV (Agerpres). — Postul • 
de radio „KOL ISRAEL" a difuzat 
un program de seară special, care a 
inclus un'comentariu privind semni
ficația istoricului eveniment și cin- 
tecul „Hora Unirii".



Acțiuni ferme, propuneri constructive ale României, 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu, în deplin consens

cu aspirațiile tuturor popoarelor, pentru evitarea 
conflagrației atomice

Expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
la adunarea festivă consacrată sărbătoririi a 65 de ani de la făurirea sta
tului național unitar român, inflâcâratul său apel la dezarmare, în primul 
rînd la dezarmare nucleară, la salvgardarea păcii, ideile-forță ce răzbat 
din luările de poziție ale șefului statului și partidului nostru continuă să 
aibă un larg ecou in paginile presei internaționale. Mijloacele de infor

mare în masă de peste hotare, din cele mai diferite țări, scot în evidență 
eforturile susținute ale României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu, 
pentru salvgardarea și înfăptuirea celui mai de seamă drept al oamenilor 
- dreptul la viață, pentru preintîmpinarea pericolului unei conflagrații 
nucleare, pentru menținerea păcii, pentru înfăptuirea destinderii și dezar
mării reale.

Ziarul italian „IL CORRIERE 
DELLA SERA" subliniază că. in ex
punerea prezentată la adunarea 
festivă consacrată împlinirii a 65 de 
ani de la făurirea statului national 
unitar român, președintele Nicolae 
Ceaușescu a revenit cu apelul de a 
se pune capăt cursei înarmărilor, 
propunind din nou Statelor Unite și 
Uniunii Sovietice să ajungă la o în
țelegere care să permită reluarea 
negocierilor de la Geneva. Președin
tele Nicolae Ceaușescu, subliniind 
urgenta renunțării din partea ameri
cană la instalarea rachetelor „Per- 
shing-2" și ..Cruise", iar din partea 
sovietică a rachetelor operative tac
tice in Cehoslovacia si R.D.G.. cu 
reducerea simultană a rachetelor 
..SS-20" la numărul corespunzător ra
chetelor britanice si franceze, insis
tă asupra contribuției pe care ar 
nutea-o avea pentru securitatea con
tinentului transformarea Balcanilor 
intr-o insulă de pace. ..fără arsena
le atomice si fără baze militare 
străine"..

Ample referiri la expunerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu a făcut și 
TELEVIZIUNEA ITALIANA, ară- 
tindu-se că președintele României. 
Nicolae Ceaușescu. se pronunță cu 
fermitate împotriva instalării orică
rui tip de rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune in Europa. De a- 
semenea. ..președintele Ceaușescu a 
solicitat celor două părți în cauză să 
anuleze proiectele lor de instalare a 
rachetelor".

In continuare, citind extrase din 
expunere, televiziunea italiană a e- 
videntiat punctul de vedere expri
mat de președintele Nicolae 
Ceaușescu potrivit căruia ..nu pu
tem accepta noile rachete ca pe o 
fatalitate", deoarece nimeni nu are 
dreptul să acționeze după voia sa 
pentru a pune in pericol viata po
poarelor planetei noastre.

Agenția italiană de presă 
A.N.S.A., referindu-se la rîndul ei 
la expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de la 1 Decembrie, pu
blică ample citate relevînd ideea 
constructivă exprimată de șeful 
Statului român, că trebuie să Inter
venim nu pentru instalarea de noi 
rachete, ci pentru retragerea celor 
amplasate, „pentru o Europă li
beră de arme nucleare".

„Un nou apel al președintelui 
Ceaușescu pentru continuarea ne
gocierilor privind dezarmarea nu
cleară" este titlul articolului apă
rut in cotidianul elvețian „NEUE 
ZURCHER ZEITUNG", in care 
se scoate In evidență faptul că 
„pentru a doua oară in aceeași săp- 
iămină președintele Nicolae 
Ceausescu a solicitat U.R.S.S. și 
S.U.A. să reia negocierile privind 
staționarea in Europa a rachetelor 
cu rază medie de acțiune. In cuvin- 
tarea rostită la adunarea festivă 
consacrată sărbătoririi a 65 de ani 
de la făurirea statului național 

unitar român, președintele Nicolae 
Ceaușescu a arătat că amplasarea 
rachetelor americane în Europa 
occidentală și a celor sovietice in 
estul continentului pune Europa și 
întreaga lume în fața răspunderii 
istorice pentru existența po
poarelor și. a vieții pe planeta 
noastră.

Totodată, președintele României 
a atras atenția că amplasarea de 
noi rachete nu poate fi privită cu 
resemnare, ca ceva inevitabil, pen
tru că nimeni nu are dreptul să 
pună în pericol viața și existența 
popoarelor după bunul său plac.

în continuare, ziarul se referă la 
apelul adresat anterior de pre- 

Amplul ecou international al magistralei 
expuneri a șefului statului român 
la Adunarea festivă consacrată Unirii

ședințele Ceaușescu, U.R.S.S. și 
S.U.A., pentru oprirea amplasării de 
noi rachete nucleare, precum și la 
Declarația Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Consiliului 
de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România in cadrul căreia 
se propune perfectarea unei în- 
tilniri la nivel înalț sovieto-ameri- 
cane la începutul anului viitor.

Sub titlul : „Președintele Ceaușescu 
s-a adresat din nou U.R.S.S. și S.U.A. 
cu apelul de a continua tratative
le", cotidianul vienez „ARBEITER- 
ZEITUNG", organ al Partidului So
cialist. de guvernămint. a publicat, 
simbătă, un articol in care scrie : 
„Pentru a doua oară în decurs de o 
săptămină, șeful statului și partidului 
român. Nicolae Ceaușescu, a cerut 
Uniunii Sovietice și Statelor Unite 
să-și reia convorbirile, întrerupte 
săptămină trecută, cu privire la ra
chetele cu rază medie de acțiune din 
Europa".

„în expunerea rostită la București 
cu ocazia celei de-a 65-a aniversări 
a făuririi statului național unitar ro
mân. Nicolae Ceaușescu a declarat, 
in fața a 6 000 de' oameni, că insta
larea de noi rachete nu trebuie ac
ceptată pur și simplu ca o fatalitate, 
subliniind că nimeni nu are dreptul 
ca, prin acțiunile sale, să pericliteze 
viața și existența popoarelor".

Ziarul suedez „SVENSKA DAG
BLADET" a publicat un articol, în
soțit de fotografia președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în care subliniază 
că președintele României, luînd cuvin- 
tul la adunarea festivă consacrată 
celei de-a 65-a aniversări a făuririi 
statului național unitar român, a de
clarat că România nu poate accepta 

noi amplasări de arme nucleare ame
ricane și sovietice în Europa. Ziarul 
reproduce din cuvintare pasajul care 
arată că nimeni nu are dreptul să 
se joace cu viața popoarelor, a pla
netei noastre, fiind absolut necesar să 
se stopeze infăptuirea atit a planu
rilor S.U.A. de amplasare a noi ra
chete, precum și desfășurarea ra
chetelor sovietice în R. D. Germană 
și R. S. Cehoslovacă. Totodată, se 
evidențiază faptul că România sus
ține puternic ideea creării unei zone 
denuclearizate în Balcani.

Ziarele de limbă engleză care apar 
la Colombo au publicat ample ar
ticole referitoare la inițiativele de 
pace ale României, ale președintelui 

ei, Nicolae Ceaușescu. Cotidianul 
„THE ISLAND", in articolul in
titulat „Ceaușescu cheamă mari
le puteri să anuleze amplasarea 
noilor rachete", arată că, în ex
punerea de la adunarea festivă 
consacrată sărbătoririi a 65 de ani de 
la făurirea 6tatului național unitar 
român, „Ceaușescu subliniază că 
România a respins instalarea de noi 
rachete cu rază medie de acțiune in 
Europa de către N.A.T.O. și Tratatul 
de la Varșovia și cheamă ambele 
părți să anuleze instalarea de noi 
rachete". Articolul conchide subli
niind că „președintele Ceaușescu 
sprijină ferm crearea unei zone 
denuclearizate în regiunea Balcani
lor, din sudul Europei, unde este si
tuată România".

Un alt cotidian de limbă engleză. 
„SUN", publică, sub titlul „România 
dorește ca marile puteri să anuleze 
amplasarea rachetelor", chemarea 
președintelui Nicolae Ceauijescu Jan- 
sată celor două mari puteri de a re
nunța la instalarea noilor rachete in1 
Europa, evidențiind că ..Romania a 
respins instalarea rachetelor nuclea
re cu rază medie de acțiune in Eu
ropa de către N.A.T.O. și Tratatul de 
la Varșovia".

Agenția de știri portugheză „NO- 
TICIAS DE PORTUGAL" și cotidia
nul „DIARIO POPULAR" au publicat 
articole conținînd largi extrase din 
expunerea prezentată de președintele 
Nicolae Ceaușescu la adunarea 
festivă prilejuită de cea de-a 65-a 
aniversare a făuririi statului național 
unitar român.

Președintele României. . Nicolae 
Ceaușescu, a lansat Statelor Unite 
si U.R.S.S., pentru a doua oară în- 

tr-o săptămină, apelul de a relua ne
gocierile de la Geneva asupra limită
rii armamentelor nucleare in Euro
pa. evidențiază cotidianul portughez. 
Președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat celor două părți chemarea 
de a ajunge la un acord „pentru p- 
liminarea tuturor tipurilor de arme 
nucleare în Europa", subliniază zia
rul. menționind. in cootinuare, că, 
după ce a arătat că omenirea nu a 
fost confruntată niciodată cu o a- 
menințare atit de gravă a unul ca
taclism nuclear, președintele Româ
niei a afirmat că evenimentele care 
au avut loc în ultimele zile au a- 
gravat mult situația din Europa și 
din lume. Rachetele americane du 
rază medie de acțiune au început să 
fie instalate în unele state euro
pene, tratativele de la Geneva au 
fost întrerupte, toate acestea pu- 
nind Europa, lumea întreagă în fața 
unei responsabilități istorice pentru 
existenta popoarelor, a înseși vieții 
pe planeta noastră.

Ca urmare — evidențiază cotidia
nul portughez — președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că ni
meni nu are dreptul de a pune in 
pericol viata popoarelor, că nu se 
poate accepta să fie puse in pericol 
viata șl existența popoarelor pla
netei noastre. „Nimic nu poate jus
tifica escaladarea cursei înarmări
lor nucleare".

La rindul său, agenția de presă 
portugheză arată că „pornind de la 
aceste realități, președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat ne
cesitatea de a se acționa nu pentru 
instalarea de noi rachete in Eurooa. 
ci pentru eliminarea celor existente, 
pentru o Europă liberă de arme nu
cleare. pentru reducerea generală a 
armamentelor. Aceasta ar răspunde 
intereselor tuturor popoarelor, tu
turor țărilor, socialiste sau capi
taliste, întregii omeniri".

Președintele României — serie a- 
genția portugheză — a arătat că este 
necesar să se împiedice atit reali
zarea proiectelor de instalare a noi
lor rachete ale Statelor Unite in Eu- 
ropa, cit și măsurile adoptate de 
Uniunea Sovietică. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a subliniat in con
tinuare că ceea ce este necesar ,in 
prezent nu. este intensificarea acțiu
nilor de propagandă și de justificare 
a noilor măsuri, care fac să crească 
pericolul de război, ci acțiuni con
crete vizînd să pună capăt acestei si
tuații, să ducă la relansarea negocie
rilor. Toate statele trebuie să-și du
bleze eforturile, trebuie să-și inten
sifice acțiunile, întrucit problema nu 
este să se justifice cursa înarmări
lor, ci să se demonstreze opiniei pu
blice de ce trebuie frinată cursa 
înarmărilor, pentru ce trebuie să se 
concentreze forțele în Scopul apără
rii păcii pe planeta noastră.

(Agerpres)

„OPRIȚI RACHETELE 

NUCLEARE11
— largă acțiune de masă 

in Danemarca
COPENHAGA 3 (Agerpres). — 

Peste 150 000 de semnături au fost 
depuse pe un apel adresat guvernului 
ți parlamentului danez pentru a face 
tot ceea ce este posibil împotriva 
amplasării de rachete nucleare in Eu
ropa. Apelul a fost lansat in cadrul 
campaniei naționale „Opriți rachetele 
nucleare", la care și-au anunțat ade
ziunea 212 diverse organizații și gru
pări pentru pace. „Scopul nostru — a 
declarat P. Ensen, unul dintre or
ganizatorii campaniei — este de a 
activiza lupta pentru înlăturarea pe
ricolului unui război nuclear, împo
triva transformării Europei intr-o 
rampă de lansare de arme nucleare".

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. 

pentru comerț exterior 
MOSCOVA 3. (Agerpres). — La 

Moscova a avut loc ședința a 66-a 
a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru comerț exterior, la care au 
participat delegațiile țărilor membre 
ale C.A.E.R., precum și R. S. F. Iu
goslavia. Delegația română a fost 
condusă de tovarășul Vasile Pungan, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale.

Comisia a examinat probleme ce 
decurg din hotăririle adoptate de 
sesiunea C.A.E.R. și Comitetul Exe
cutiv al consiliului, stadiul tratative
lor pentru încheierea protocoalelor 
comerciale și contractelor pe anul 
1984. S-a relevat că organele de 
comerț exterior vor căuta posibili
tăți pentru lărgirea pe bază reciproc 
avantajoasă a volumului de schim
buri peste nivelurile convenite pe 
anul 1984 prin acordurile comerciale 
pe-termen lung.

A fost adoptat planul de lucru al 
comisiei pe anii 1984—1985,. în ca
drul căruia o atenție deosebită se va 
acorda problemelor privind dezvol
tarea in continuare a comerțului re
ciproc, convenirii de livrări supli
mentare de mărfuri, realizării anga
jamentelor ce decurg din acordurile 
și convențiile încheiate, înfăptuirii 
unor măsuri privind dezvoltarea 
schimburilor de mărfuri alimentare 
și altele. La ședința comisiei au fost 
abordate și probleme in legătură cu 
efectuarea lucrărilor do coordonare 
a planurilor economice naționale și 
încheierea de acorduri comerciale pe 
termen lung în viitorul cincinal.

A fost relevată linia consecvent 
promovată de țările membre ale 
C.A.E.R. spre dezvoltarea relațiilor 
economico-comerciale cu toate sta
tele care sînt gata să colaboreze pe 
bază egală, reciproc avantajoasă, in
diferent de nivelul de dezvoltare 
economică și de sistemul social-eco
nomic,

•k
Cu prilejul ședinței, tovarășul 

Vasile Pungan a avut convorbiri cu 
I. P. Riabov, președintele Comite
tului de Stat pentru Relații Econo
mice Externe al U.R.S.S., N. D. Ko
marov, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior al U.R.S.S., 
I. P. Kazaneț, ministrul siderurgiei, 
și I. S. Silaev, ministrul industriei 
aeronautice.

în cadrul convorbirilor s-au anali
zat modul de desfășurare a livrări
lor reciproce, și cooperării economice 
dintre România și U.R.S.S. și s-au 
convenit măsuri concrete pentru ma
jorarea schimburilor comerciale pe 
1984 și intensificarea cooperării eco
nomice bilaterale.

PENTRU SOLUȚIONAREA JUSTĂ A PROBLEMEI PALESTINIENE
Cuvintul reprezentantului permanent a! României 

la Națiunile Unite în Adunarea Generală a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 3 (Agerpres). 

— In plenul Adunării Generale a 
O.N.U. continuă dezbaterile asupra 
problemei palestiniene, pe Blza ra
portului Comitetului pentru exerci
tarea drepturilor inalienabile ale po
porului palestinian, organism din 
care face parte si România. La dez
bateri participă numeroase state 
membre si este prezentă o delega
ție a O.E.P.

Asa cum a declarat șeful statu
lui român in mesajul adresat re
cent președintelui Adunării Genera
le și secretarului general al Orga
nizației Națiunilor Unite, cu ' prile
jul ..Zilei internaționale de solida
ritate cu poporul palestinian" — a 
subliniat în cuvintul său ambasado
rul Teodor Marinescu, reprezentan
tul permanent al tării noastre la Or
ganizația Națiunilor Unite — con
tinua tensiune in Orientul Mijlociu. 
Ifosa de progrese pe calea unei re
glementări globale a conflictului, sta
rea de confruntare ce se prelungeș
te in Liban impun cu și mai mul
tă vigoare adevărul conform căruia 
problema palestiniană constituie e- 
lementul central al conflictului ara- 
bo-israelian. fără soluționarea că
ruia nu se poate asigura o pace jus
tă. globală și durabilă in această re
giune. că singura cale sore o ase
menea pace este calea politică, dia
logul și negocierile, oricît de difi
cile ar fi ele.

România s-a pronunțat, in toate 
ocaziile, incă de la începutul con

UN ARTICOL DIN „ZIARUL POPORULUI” DIN R. P. CHINEZĂ :

„Calea spre înfăptuirea dezarmării nucleare44
BEIJING 3 (Agerpres). — Sub 

titlul „Calea spre irifâptuirea dezar
mării nucleare", agenția „China 
Nouă" a transmis articolul apărut 
in „Ziarul Poporului", in care 
se arată că modalitatea justă de 
înfăptuire a acestui deziderat constă 
in „convocarea unei conferințe in
ternaționale, pe baza unul acord 
intre cele două mari puteri, privind 
reducerea cu jumătate a armelor lor 
nucleare — conferință la care să 
participe toate statele posesoare de 
arme nucleare, pentru a se. negocia 
o reducere generală a acestor arme".

După ce se amintește că negocie
rile sovieto-americane de la Geneva 
asupra rachetelor cu rază medie de 
acțiune au fost întrerupte, că Statele 
Unite au început desfășurarea unor 
astfel de rachete in Europa occiden
tală, iar Unitmea Sovietică a anunțat 
suspendarea pe timp nelimitat a con
vorbirilor și contramăsuri de ampla
sare a rachetelor sale in Europa ră
săriteană, în articol se apreciază că 
rivalitatea pentru superioritate nu
cleară pe continentul european a in
trat, în prezent, intr-o etapă și mai 
încordată, iar pericolul unuii război 
nuclear a devenit și mai serios. In 
continuare, se subliniază că. deși, de 
mai mu-lți ani, au loc convorbiri în
tre U.R.S.S. și S.U.A. privind dezar
marea, fiind prezentate numeroase 
propuneri și proiecte în acest sens, 
armamentele nucleare, departe de a 
Se reduce, au continuat să sporească, 
atit din punct de vedere cantitativ, 
cit și calitativ.

„Deși ceje două mari puteri se 
acuză retiproc că încearcă să obțină 
superioritatea unilaterală, fiecare în
cearcă să o întreacă pe cealaltă in 
dobindirea acestei superiorități, sub 
pretextul «echilibrului». întrucit cele 
două mari puteri au in prezent arse
nale uriașe, care reprezintă un pe
ricol grav pentru oacea mon
dială, este pe deplin justificat 
să li se ceară să facă ele pri
mul pas în ce privește oorirea ex
perimentării, perfecționării și nrodu- 
cerii armelor nucleare si reducerea 
drastică a armelor nucleare și a mij
loacelor de transnort a acestor arme. 
Arsenalele nucleare in continuă creș
tere ale celor două superputeri pun 

flictului în Orientul Mijlociu, prin 
glasul președintelui său. pentru in
staurarea unei păci globale în a- 
ceastă zonă, care să ducă la retra
gerea Israelului din teritoriile ara
be ocupate inespind cu anul 1967. la 
solutionarea problemei ponorului 
palestinian, prin exercitarea dreptu
lui său la autodeterminare si crea
rea statului său propriu, indepen
dent. la asigurarea independentei si 
suveranității tuturor statelor din re
giune. Este convingerea tării noas
tre că in Orientul Mijlociu există 
loc atit pentru statul palestinian in
dependent. cit si pentru statul Is
rael. că intre ele trebuie să se sta
bilească relații de coexistentă paș
nică și de bună vecinătate, ceea ce 
corespunde intereselor celor două 
ponoare, ale celorlalte popoare din 
zonă, păcii si securității in lume.

în continuare, s-a arătat că. pen
tru atingerea acestui scop funda
mental. este, necesară intensificarea 
eforturilor politico-diplomatic?, in
clusiv in cadrul Organizației Națiu
nilor Unite. în vederea convocării 
unei conferințe internaționale, sub 
auspiciile si cu participarea activă 
a acesteia, la care să participe toa
te Părțile interesate, inclusiv Orga
nizația pentru Eliberarea Palestinei, 
unicul reprezentant legitim al po
porului palestinian, precum si Uniu
nea Sovietică si S.U.A., alte țări care 
pot aduce o contribuție pozitivă la 
solutionarea conflictului din Orientul 
Mijlociu.

în pericol nu numai securitatea lu
mii, ci și propria lor securitate", sa 
subliniază in articol. „Ziarul Po
porului" amintește propunerea avan
sată de R. P. Chineză, la actuala 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. privind convocarea unei con
ferințe internaționale la care să par
ticipe toate statele posesoare de 
arme nucleare, după, ce U.R.S.S. și 
S.U.A. vor proceda la acțiuni prac
tice de oprire a experimentării, per
fecționării și producerii armelor nu
cleare, la reducerea drastică a aces
tora și a mijloacelor lor de transport. 
„Cind cerem superputerilor să facă 
primul pas in direcția reducerii ar
mamentelor nu înțelegem că ele tre
buie să fie singurele care să treacă 
la asemenea acțiuni", se arată în ar
ticol. „Noua noastră propunere su
gerează ca, atunci cind superputerile 
vor fi de acord cu reducerea cu ju
mătate a arsenalelor lor nucleare — 
și nu după ce au procedat la aceste 
reduceri —, să fie convocată o con
ferință internațională pentru discu
tarea problemelor referitoare la re
ducerea in comun a armelor nuclea
re de către toate țările posesoare de 
arme nucleare, corespunzător unor 
proporții raționale, pină la elimina
rea lor finală. Realizarea mai intii a 
unui acord în acest sens între cele 
două superputeri ar fi de natură nu 
numai să creeze o atmosferă de în
credere reciprocă, dar și să ciștige, 
in același timp, încrederea altor țări, 
să elimine orice imixtiune posibilă, 
astfel incit reducerea armamentelor 
nucleare să poată deveni un proces 
neint rerun t“.

Această propunere, se subliniază în 
articol, demonstrează din nou că R.P. 
Chineză, ca țară nucleară, este ori- 
cind gata să-și asume răspunderea 
ce ii revine în ce privește reducerea 
armamentelor. în încheiere, preci
zează „Ziarul Poporului" „micul stoc 
de arme nucleare de care dispune 
China este menit doar să-i permită 
să facă față amenințării nucleare" 
din exterior. „China nu va urmări 
niciodată hegemonia cu ajutorul ar
melor nucleare si nu va fl niciodată 
prima care va folosi armele nuclea
re" se arată in articolul transmis de 
„China Nouă".

REVENIREA NEÎNTÎRZIA- 
TÂ LA MASA TRATATIVELOR
este, potrivit programului propus de 
România.: un imperativ arzători o ce- 

'rintă categorică a popoarelor eu

1. Un imperativ arzător: Oprirea amplasării de noi rachete, 
retragerea și distrugerea celor existente, reluarea tratativelor!

„in aceste împrejurări deosebit de grave este necesar, mai mult 
ca oricînd, ca toate statele, toate popoarele', toți cei ce iubesc viața 
să-și unească eforturile și să acționeze cu toată hotărîrea pentru a 
opri noua cursă a înarmărilor, pentru apărarea drepturilor supreme 
ale oamenilor, ale popoarelor - la existență, la viață, la libertate, la 
pace!

Să ne unim forțele și să oprim politica spre catastrofa nuclea
ră, spre distrugerea lumii /”

Acțiune fermă, hotărită pentru in- , 
lăturarea primejdiei nucleare din 
Europa, din întreaga lume, pentru 
apărarea dreptului suprem al po
poarelor la existență, la viață ! Este 
sensul major al vibrantului apel 
cuprins in Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la adunarea festi
vă consacrată aniversării făuririi 
statului național unitar, președintele 
României apreciind aceasta drept pro
blema fundamentală care se pune in 
momentul de față. într-un moment 
de răspîntie, de grea încercare pe 
care-1 traversează omenirea.

O RESPONSABILITATE DE 
DIMENSIUNI ISTORICE. Eve- 
nimentele de o deosebită gravitate 
intervenite in Europa. în viata in
ternațională au pus popoarele, fac
torii politici ai statelor in fata unei 
responsabilități de dimensiuni isto
rice. în ultimele zile a avut loc o 
nouă si îngrijorătoare escaladare a 
înarmărilor racheto-nucleare : s-a 
trecut la amplasarea rachetelor ame
ricane cu rază medie de acțiune în 
unele state vest-europene : ca răs
puns la aceasta. Uniunea Sovietică a 
părăsit negocierile de la Geneva șl a 
declarat că va trece la amplasarea 
de noi rachete pe teritoriul unor 
state din Europa și în alte

NICOLAE
zone ale lumii. Toate acestea au 
sporit considerabil primejdiile la 
adresa păcii, a insăși vieții și civili
zației umane, Europa, omenirea in 
ansamblul ei fiind împinse spre pra
gul abisului nuclear. Aceste măsuri 
au fost primite cu consternare și în
grijorare in întreaga lume. Nu nu
mai de popoare, ci și de factori po
litici. Constatările. recunoașterile, 
regretele nu ajută însă la nimic, 
ele trebuie să facă loc acțiunii. 
Acum, pină nu este incă prea tirziu!

în aceste împrejurări, cu deosebită 
forță s-au impus în conștiința po
poarelor acțiunile energice, lucide, 
de profundă vibrație umanistă ale 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. chemarea sa în
flăcărată ca în acest ..al 12-lea 
ceas", in acest moment hotăritor 
pentru 4 destinele umanității, să 
se facă realmente dovada unei 
înalte răspunderi in fata gene
rației de azi și a celor ce vor 
veni, să se acționeze cu hotărire 
pentru a împiedica ireparabilul, 
pentru a înlătura pentru totdeauna 
primejdia unui holocaust nuclear, a 
distrugerii omenirii.

Aceste mobilizatoare chemări 
străbat Expunerea șefului statului 
român, și-au găsit concretizare prac
tică în inițiativele și demersurile sale

CEAUȘESCU
de amplu ecou internațional, în pro
gramul de acțiune definit in Decla
rația Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și 
guvernului român, impunindu-se prin 
caracterul realist și constructiv al 
măsurilor propuse, care corespund 
intereselor și năzuințelor arzătoare 
de pace, dezarmare și destindere ale 
tuturor popoarelor Europei, ale în
tregii omeniri.

Incontestabil, situația care s-a 
creat in Europa odată cu trecerea la 
instalarea de noi rachete, cu între
ruperea dialogului și anunțarea 
■ > ' r măsuri de răspuns pe linia 
înarmărilor nucleare este de o deo
sebită complexitate și gravitate. O 
asemenea situație nu trebuie accep
tată însă în mod fatalist, cu resem
nare. Situația gravă creată nu este 
rezultatul vreunei calamități natu
rale. al acțiunii unor forțe stihinice, 
ce nu se află sub controlul oame
nilor, ci consecința deciziei unor fo
ruri de conducere ale statelor in 
cauză. Or. nici o decizie nu poate 
și nu trebuie considerată ca irever
sibilă — asupra oricăreia se mat 
poate chibzui, se mai poate reveni. 
Situația care s-a creat mai poate: și 
trebuie să fie soluționată construc
tiv, corespunzător intereselor omeni
rii. Acesta este îndemnul pătruns de 
înalt umanism al președintelui 

Nicolae Ceaușescu, strălucit exemplu 
de tenacitate, de inepuizabilă ener
gie în a nu accepta ca un fapt îm
plinit situația gravă creată, cu con
vingerea fermă că mai este posibil, 
că se mai poate acționa pentru a se 
opri această evoluție primejdioasă, 
că mai există încă o șansă pe care 
statele, guvernele, factorii politici 
din Europa și din întreaga lume nu 
trebuie și nu au dreptul să o iro
sească.

ÎN PRIMUL RÎND, ÎNCE
TAREA AMPLASĂRILOR. Pri* 
ma — și cea mai urgentă — măsură ce 
se impune a fi adoptată, așa cum se 
subliniază in Declarația forurilor 
noastre de partid și de stat, este opri
rea oricăror lucrări de amplasare a 
rachetelor americane in Europa, 
oprirea aducerii de noi rachete pe 
teritoriul unor state vest-europene 
și. totodată, încetarea oricăror lu
crări de pregătire a amplasării de 
rachete sovietice cu rază medie de 
acțiune, inclusiv pe teritoriul 
R. D. Germane și R. S. Cehoslovace. 
Aceasta înseamnă ca rachetele nu
cleare. componentele lor deja aduse 
pe teritoriul unor țări din Europa să 
fie deocamdată depozitate și menți
nute în stocuri.

O asemenea „Înghețare" a arma
mentului nuclear in Europa nu ar 
dezavantaja pe nimeni și nu ar fa
voriza pe nimeni — singurele care 
ar avea de ciștigat ar fi popoarele 
europene. în Europa, așa cum se 
știe, există deja angajate imense 
cantități de arme și armamente. In 
prezent, aici se află aoroape totali
tatea mijloacelor de distrugere in 
masă, inclusiv cele nucleare, capa
bile să distrugă, nu o dată, ci de mai 
multe ori continentul nostru, să 
transforme intregul glob înt.r-o pla
netă sinistră, fără civilizație, fără 
viață. Or, a merge mai departe pe 
linia escaladării înarmărilor racheto- 
nucleare, a spori și mai mult de o 

parte și de cealaltă arsenalele nu
cleare înseamnă a merge in mod 
deliberat la amplificarea considera
bilă a primejdiilor existente pentru 
popoarele europene și pentru în
treaga lume.

Pentru că. cu cit vor fi amplasate 
mai multe rachete, cu atit vor fi mai 
puternice tensiunea, neîncrederea, 
suspiciunea reciproci Cu cit vor fi 
amplasate mai multe rachete, pe 
rampele de pe sol sau de pe nave, 
cu cit vor fi. mai mulți servanti cu 
degetul pe buton, cu atit va i'i mai 
mare primejdia izbucnirii unui con
flict nuclear.

Asupra acestui pericol avertiza to
varășul Nicolae Ceaușescu arătind 
că evenimente foarte grave ce au 
avut loc in ultimul timp au demon
strat că există oricînd posibilitatea 
și riscul ca o serie de arme, inclu
siv cele nucleare, să ajungă in mîi- 
nile unor oameni iresponsabili 6au 
să poată fi folosite din greșeală — 
ceea ce înseamnă același lucru : de
clanșarea unui incendiu nuclear, ce 
nu ar mai putea fi controlat de ni
meni, cu consecințe incalculabile 
pentru existența umană.

Iată de ce propunerile prezentate 
de președintele României pentru 
oprirea instalării rachetelor în Europa 
occidentală, aminarea amplasării de 
noi rachete americane cu rază medie 
de acțiune și, pe de altă parte, re
nunțarea de către Uniunea Sovietică 
la sporirea numărului de rachete in 
Europa și la dezvoltarea celor exis
tente ar constitui măsuri de cea 
mai mare importanță in actuala si
tuație din Europa. Aceasta ar con
tribui la diminuarea imediată a 
gravității situației, la o slăbire a 
încordării, a confruntării. Măsurile 
propuse sint de natură să creeze con
diții pentru a se relua tratativele — 
singura cale rațională pentru solu
ționarea problemei rachetelor in Eu
ropa, pentru înlăturarea în general a 
primejdiei nucleare.

ropene.
Este vorba. în primul rind, de re- 

■ luarea tratativelor de la Geneva din
tre S.U.A. și U.R.S.S., in scopul rea
lizării unui acord care să ducă la 
oprirea amplasării de noi rachete în 
Europa, la retragerea si distrugerea 
celor existente. Firește, „dosarul 
eurorachetelor" este un dosar com
plicat și complex. Tot atit de ade
vărat este insă că negocierile nu ar 
fi reluate pe un teren gol. Se știe 
că. incă înaintea ultimelor eveni
mente, pe masa de lucru a delega
țiilor de la Geneva s-au aflat dife
rite propuneri cuprinzind elemente 
considerate ca oferind posibilitatea 
reală a ajungerii la înțelegeri accep
tabile ambelor părți. Reluarea nego
cierilor începute se impune deci cu 
atit mai mult, treeîndu-se peste orice 
considerente, punindu-se mai presus 
de toate interesele popoarelor, inte
resele supreme ale păcii. Nu mai tre
buie demonstrat că din întreruperea 
tratativelor nu are nimeni de ciștigat, 
că in absenta dialogului nu poate să 
apară de la sine nici o soluție, nici 
o rezolvare — in schimb, pot să 
apară numai primejdii din cele mai 
grave ia adresa vieții popoarelor.

Propunerile prezentate de România 
în problema tratativelor preconizează 
nu numai acțiuni cu caracter ime
diat. ci și măsuri de amplă deschi
dere. menite să contribuie la o so
luționare in profunzime a problemei 
lichidării armamentelor nucleare de
pe continent. Acesta este sensul, 
acestea sint esența și scopul 
ansamblului de 
vi nd organizarea 
diferite niveluri

propuneri pri
de întîlniri la 
sovi eto-am erica -

ne, ale reprezentanților statelor 
membre ale celor două alianțe. Toa
te aceste propuneri urmăresc să de
termine continuarea dialogului, a în- 
tilnirilor bi și multilaterale — de 
cea mai mare importanță fiind ca in 
toate tratativele să se manifeste 
spirit constructiv, receptivitate fată 
de propunerile și pozițiile formulate 
și, înainte de toate, voință politică 
pentru a se ajunge Ia măsuri con
crete, pentru reducerea si înlătura
rea definitivă a pericolelor ce pla
nează asupra popoarelor europene.

IN FATA JUDECĂȚII PO
POARELOR. „Niciodată in istoria 
sa îndelungată omenirea nu s-a aflat 
într-o situație atit de gravă" — sub
linia in Expunere tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. într-adevăr. se poate 
spune că de ceea ce se va întreprin

de acum, in aceste zile și săptămini, 
in lunile care urmează pot să depin
dă soarta păcii in Europa, viitorul 
însuși al umanității- Și nimănui nu îi 
poate fi îngăduit să se joace cu 
viața popoarelor, cu viitorul lor. Ni
meni nu are dreptul — declara pre
ședintele României — să acționeze 
după bunul plac, să pună in primej
die viata și existenta popoarelor. 
Acțiunile, pozițiile pe care le adoptă 
oamenii politici, guvernele, parla
mentele nu pot fi raportate la mo
mente conjuncturale — ele efectiv 
implică o responsabilitate extraordi
nară, sînt decizii supuse Judecății 
istoriei.

Europa, prin tot ceea ce repre
zintă ea. este leagănul unei stră
lucite civilizații comune a popoare
lor ei. avind o contribuție inega
labilă la înflorirea tezaurului de ci
vilizație universală. Acum, ca și in 
trecut, destinele omenirii intregi sint 
legate de destinele Europei. Acum, 
ca și in trecut, privirile tuturor 
popoarelor sînt atintite spre conti
nentul european. De data aceasta, cu 
mai multă îngrijorare decît oricind. 
Dar și cu încredere. încredere in 
forța rațiunii.

Cu această încredere. România, 
prin glasul președintelui ei, s-a 
adresat din nou in mod solemn con
ducătorilor Statelor Unite și Uniunii 
Sovietice de a pune mai presus de 
orice interesele omenirii, salvarea 
vieții popoarelor și de a opri reali
zarea măsurilor stabilite sau anun
țate, de a relua negocierile pentru a 
se ajunge la un acord cane să ducă 
la oprirea amplasării noilor rachete, 
la retragerea și distrugerea celor 
existente ; s-a adresat țărilor pe 
teritoriul cărora urmează să fie am
plasate rachete nucleare, tuturor ță
rilor și popoarelor europene de a 
face tot ce este posibil pentru sista
rea oricăror lucrări de pregătire a 
instalării noilor rachete, de a-și in
tensifica eforturile pentru eliberarea 
continentului de orice fel de arme 
nucleare.

Iar România socialistă, prin glasul 
președintelui ei. prin propunerile și 
inițiativele sale, prin acțiunea hotă
rită a poporului, a cărui voință 
nestrămutată de pace iși găsește 
puternică expresie în nenumărate 
acțiuni de masă, este ferm alături 
de celelalte popoare. în numele unui 
sfint ideal : ca din Europa să nu se 
mai aprindă flăcările unei confla
grații — câre ar putea fi și ultima 
in istoria umanității — pentru ca 
Europa să devină statornic un conti
nent al păcii, creației. în care toate 
națiunile să-și poată clădi in liniște 
și securitate un viitor fericit și 
prosper.

Dumitru ȚINU
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