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Anul 1984-an record în producția agricolă!

Txperienta unităților fruntașe

- GENERALIZATĂ ÎN ÎNTREAGA AGRICULTURĂ!
„Să facem totul pentru ca in anul 1984 - anu celei de-a 40-a aniversări a vic

toriei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperiaHstă - 
să obținem o recoltă agricolă record, în toate domniile, prin efectuarea la timp și 
de bună calitate a tuturor lucrărilor, prin respectară întocmai a normelor și reguli
lor agrotehnice stabilite”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Noua revoluție agrară, proces de ample si profunde transformări ale 

acestei ramuri de bază a economiei naționale, trebuie șă marcheze, asa 
cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
la plenara Comitetului Central al P.C.R. din 14—ÎS" noiembrie, o îmbu
nătățire radicală a activității din agricultură, spre a se obține producții 
vegetale si animale mult superioare. O primă idee care se desprinde din 
cuvintarea secretarului general al partidului la această plenară este aceea 
că agricultura noastră socialistă a ajuns la o asemenea acumulare canti
tativă din toate punctele de vedere, incit sint asigurate condițiile ca fie
care unitate agricolă, fiecare județ să obțină producții mult mai mari 
decât cele realizate pină acum la toate culturile, fără excepție. Impor
tant este ca aceste condiții să fie valorificate la nivelul exigentelor ac
tuale. astfel incit agricultura să aibă un rol tot mai important in dez
voltarea economiei naționale, să asigure pe deplin necesitățile, in con
tinuă creștere, de produse agroalimentare ale populației, precum și ma
teriile prime necesare industriei și să aducă o contribuție tot mai mare 
la sporirea venitului național, la creșterea bunăstării poporului.

O dovadă convingătoare a marilor posibilități de care dispune agricul
tura noastră socialistă sint producțiile vegetale si animale obținute de 
unitățile fruntașe. Asa cum evidenția secretarul general al partidului, 
avem unități care, în 1983. au realizat la porumb producții de 20 000 kg 
și chiar peste 20 000 kg la hectar pe terenuri neirigate. Recolte mari au 
fost obținute si la alte culturi : sfecla de zahăr, cartofi, floarea-soarelui. 
legume, fructe șt struguri, chiar in condițiile climatice mai puțin favora
bile din acest an. De asemenea. în numeroase ferme zootehnice se reali
zează producții medii de 4 000—5 000 litri lapte de vacă, sporuri mari de 
creștere in greutate la animalele puse la îngrășat. Departe de a constitui 
o limită, aceste producții bune si foarte bune obținute de multe unitari 
ilustrează superioritatea agriculturii noastre socialiste, realizările ce pot 
fi obținute acolo unde sint aplicate cu strictete tehnologiile de producție.

unde munca este exnplar organizată, unde potențialul tehnic si uman 
este bine și pe depli valorificat. Totodată, asemenea realizări trebuie și 
pot să constituie obiitive spre care să țintească fiecare unitate agricolă, 
prin însușirea și apliirea largă a experienței inaintate a unităților frun
tașe. Esențial este c experiența unităților fruntașe să fie studiată in 
amănunt si mai cu amă să se treacă cu toată hotărirea la generaliza
rea ei.

Cu atit mai mulin această etapă a înfăptuirii noii revoluții agrare, 
cind acestei ramuri rebttie să i se imprime un ritm rapid de dezvol
tare. valorificarea <perienței inaintate a unităților agricole fruntașe 
dobindește o însemitate maximă. Răspunderea pentru organizarea ge
neralizării experient avansate revine. în egală măsură, ministerului 
de specialitate, unitilor de cercetare științifică din agricultură, co
mitetelor județene i partid și organelor agricole județene, organiza
țiilor de partid dinunitățile agricole. Generalizarea experienței pozi
tive trebuie să se ransforme pretutindeni dint.r-un deziderat intr-o 
acțiune practică, petănerită. intr-o muncă concretă desfășurată pe cimo 
și in sectoarele zoohnice. Esența problemei constă tocmai in a aplica 
elementele tehnolog? ne care le recomandă experiența unităților agri
cole fruntașe, rezuliele unităților de cercetare din agricultură.

Dispunem acutele tot ce este necesar din punct de vedere tehnic, 
avem suficiente ere de specialiști, avem muncitori, cooperatori, o 
țărănime care a cătat, in condițiile noi. experiența muncii in sistem 
mecanizat. Stă dețin puterea oamenilor muncii din agricultură ca, 
pe baza utilizării cmare randament a pâmintului și a mijloacelor me
canice. ne baza priării si aplicării a tot ce este nou 'si valoros in 
experiența unitătilcfruntase existente in toate zonele și județele tării, 
a aplicării largi a intei agricole, să realizeze in anul ce vine un ade
vărat salt calitativ intreaga activitate din agricultură, să obțină pro
ducțiile superioare, igetale și animale, stabilite prin planul pe anul 1984.
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Fruntași ai agriculturii noastri demonstrează, 
prin experiența proprie, cum se pt obține recolte 

mari de porumb, cartofi și seclă de zahăr

BACĂU : Noi aparta
mente pentru oamenii 

muncii
în municipiile șl centrele mun

citorești din județul Bacău au 
fost construite și date in folo
sință oamenilor muncii in pe
rioada de la Începutul anului și 
pină acum peste 4 000 de apar
tamente și garsoniere. Lucrăto
rii Trustului de construcții- 
montaj Bacău au predat supli
mentar 375 de apartamente, 
ntre acestea se numără pri
mele 300 de apartamente din 
r>ul ansamblu de locuințe „Bis- 
t«ța-Lac“ din municipiul Bacău. 
Li această dată, constructorii 
băăuanl execută finisajul la 
ultnele apartamente din pla- 
nuipe acest an și au deschis 
frot de lucru la un număr de 
circa 2 000 de apartamente pre- 
văzt> tn planul pe 1984. 
tGhe-ghe Baltă, coresponden
tul ncinteli").

Concentrare, răspundere, atenție permanentă - lată numdteva din calitățile etalate în efortul său cotidian de 
harnicul colectiv de muncitori și specialiști de la laminorul benzi din cadrul Combinatului de oțeluri speciale din 
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Tire rețea romantică 
si creatoare

Vasile T>as, electrician de meserie și activist U.T.C. 
la Șantien național al tineretului „V iișoara-nord", 
povestește ;

— Prima rigadă care mi-a fost încredințată la ve
nirea mea Pșantier era formată din studenți la aero
nautică. Ca i zic așa, nu prea erau obișnuiți cu viața 
„terestră-, Stfereau de noroi, de apă, de tot. „Apa și 
pămintul daunnea — le-am zis — nu vă feriți de ele. 
Am înțeles cetiți treaba asta și de aceea ați venit 
aici, să organ/im țt s(j stăpinim ploile artificiale. 
Treceți la prâîcă, mai cu inimă!-. Au înțeles repede 
treaba asta ac tineri și am prins drag de ei. tmi 
amintesc de o fapte, cind intirziasem aici să termi
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năm o lucrare. Er^ maj multe brigăzi la un loc și 
ne odihneam pe unguz_ Numai noi și cimpia și cerul 
boltit pe egre sclipeittele mari cit pumnul. Și atunci, 
unul dintre tineri a ceput să ne arate grupurile de 
stele — le numea. v-ca distanțele pină la ele, ne 
vorbea despre miezul,r de țoc< intensitatea și de 
pulsațiile luminii... PO\tea frumos! Era o liniște cum 
numai în cărți este âcrisă, o liniște spartă numai 
de cintecul inimilor no^.6t Ne purta pe căile stelelor 
cu meșteșug, cu științ pasiune. Am văzut atunci 
altfel lumea. Zic eu dljantierul ne-a ajutat să ne 
cunoaștem mai bine u , alții, descoperind cit 
sintem de legați unii de Vi pe drumul vieții pe care 
ne-o construim cu miinitBOasțre cind tinărul acela 

 

a tăcut, liniștea s-a pretau eit mirat, ne căuta 
privirile, ferindu-se de lu Lunii. Și a zis : „Ce-i cu 
voi, flrtaților? Coboriți P^rnint, că numai de pe el 
se vede lumea atit de fru Am coborit, desigur, 
pe pămint și am ris și anu„caf apOi jn front spre 
tabără, cintind. Și nici unulntre noi nu mai simțea 
oboseala de peste zi. Asta Utimate tovarășe, tine
retul nostru si viața lui care \^it& in spiritul roman
tismului revoluționar'.

Sint convins : cu toții ne-ai1orit din toati fnima, 
o noapte, măcar o noapte, «n L,( jn mijlocul tineri
lor acestora, cu stele mari cit pt,U[ itcărind deasupra 
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe Martin Gruner, 

secretar de stat parlamentar la Ministerul Federal al Economiei al R. F. Germania
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
l-a primit, luni, 5 decembrie, pe 
Martin Grilner. secretar de stat 
parlamentar la Ministerul Federal al 
Economiei al R. F. Germania, pre
ședintele părții vest-germane în Co-, 
misia mixtă guvernamentală pentru 
colaborare economică, industrială si 
tehnică dintre Republica Socialistă 
România si Republica Federală Ger
mania. care a participat la lucrările 
celei de-a Xl-a sesiuni a comisiei, 
ce s-au desfășurat la București.

La primire a luat parte loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, președintele părții 
române in comisia mixtă.

A fost de fată Peter Bensch. În
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. F. Germania la București.

Cu acest prilej, oaspetele a trans
mis președintelui Nicolae Ceaușescu 
■un salut cordial împreună du urări 
de sănătate și fericire din partea 
vicecancelarului si ministrului de 
externe al R. F. Germania. Hans- 
Dietrich Genscher. Totodată, el a 
exprimat șefului statului român 
calde mulțumiri pentru primirea 
acordată.

Președintele Nicolae Ceausescu a 
mulțumit pentru salutul adresat si

a transmis, la rindul său. vicecan
celarului și ministrului de externe 
al R. F. Germania salutul său prie
tenesc si cele mai bune urări.

în cadrul Întrevederii s-a analizat 
stadiul relațiilor statornicite intre 
România și R.F. Germania ți s-a 
exprimat dorința comună de a am
plifica si adinei in continuare aceste 
raporturi. S-a subliniat că un rol 
important in dezvoltarea legăturilor 
economice, a colaborării tehnico- 
științifice și amplificarea schimburi
lor comerciale româno—vest-germa
ne revine comisiei mixte, ale cărei 
lucrări asigură identificarea unor 
noi căi si mijloace menite să ducă 
la extinderea Si aprofundarea rela
țiilor dintre cele două țări, la ma
terializarea si buna desfășurare a 
acțiunilor de cooperare initiate. De 
ambele părți' s-a apreciat că există 
largi posibilități pentru intensifica
rea Si diversificarea relațiilor eco
nomice dintre România si R. F. 
Germania, prin promovarea unor 
forme moderne de conlucrare, atit 
pe plan bilateral, cit și . pe terțe 
piețe. A fost manifestată convin
gerea că promovarea susținută a 
acestei colaborări, pe baze reciproc 
avantajoase, servește progresului 
celor două țări si ponoare, cauzei 
păcii, securității, destinderii si înțe

legerii In Europa si în Întreaga 
lume.

în timpul convorbirii au fost a- 
bordate, de asemenea, unele proble
me ale vieții internaționale actuale. 
S-a relevat că problema cea mai 
arzătoare a zilelor noastre o consti
tuie lupta pentru pace, pentru opri
rea cursei înarmărilor, subliniindu-se 
însemnătatea sporirii eforturilor in 
direcția dezarmării și. in primul 
rind, a dezarmării nucleare. în le
gătură cu agravarea situației din 
Europa, a fost evidențiată necesita
tea luptei unite a popoarelor, a tu
turor forțelor iubitoare de pace 
pentru a determina renunțarea la 
amplasarea noilor rachete cu rază 
medie de acțiune, retragerea și dis
trugerea celor existente, pentru a se 
ajunge la înțelegeri generale meni
te să ducă la eliberarea Europei de 
onice fel de arme nucleare.

Oaspetele a exprimat, aprecierea 
deosebită de care se bucură politica 
constructivă a României, promovată 
consecvent de președintele Nicolae 
Ceaușescu. in direcția infăotuirii 
dezarmării, reluării si consolidării 
cursului spre destindere, securitate 
si pace pe continentul european și 
in intreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a acordat un interviu pentru cotidianul canadian „Toronto Star"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, l-a pri

mit, luni, pe Stephan Handel- 
man. șeful Biroului' din Londra 
al cotidianului canadian ..Toronto 
Star".

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu pentru cotidianul „Toronto 
Star",

EXPUNEREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU CU PRILEIUL 

ANIVERSĂRII UNIRII, INIȚIATIVELE ROMÂNIEI SOCIALISTE

On mobilizator apel la acțiune pentru salvgardarea Europei 
si a întregii omeniri de primejdia nucleară
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ISTORIE
Șl CONTEMPORANEITATE )

Aniversarea marii uniri, ca a ori
cărei date memorabile a trecutului 
nostru milenar, învederează triada 
indisolubilă a dramaticului destin 
românesc: unire, libertate, indepen
dență. Dramatic iar nu tragic, de
oarece fiind dominat de o irepresibi- 
lă voință de luptă, ca și de credința 
în victorie, el ni se înfățișează opti
mist și eroic.

Grație marelui patriot comunist 
contemporan, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, dispunem astăzi de o re
prezentare amplă, coerentă, perfect 
articulată in timp și spațiu, imba
tabil argumentată sub raportul prin
cipialității socialiste și adevărului is
toric, a întregii epopei naționale a 
unității, libertății și independenței 
neamului.

O asemenea prodigioasă Întreprin
dere științific-teoretică nu putea să 
izvorască decit dintr-o superioară 
înțelegere a Însemnătății trecutului, 
nu numai ca certificat de naștere și 
de stare civilă a poporului, ci si ca 
incomensurabilă zestre de creație 
materială și spirituală, de înțelepciu
ne. virtute si morală, fără de care 
prezentul si viitorul nostru ar de
veni extrem de sărace. Adînca sim
țire și responsabilitatea națională au 
fost dublate de ideea elevată că. 
dacă partidul comunist se situează 
in avangarda mișcării pentru drep
tate socială, eț trebuie să se consti
tuie și garantul unității, libertății și 
independentei propriului popor, le- 
gind astfel socialismul in modul cel 
mai intim de ființa istorică a nea
mului.

Truda descifrări! sensurilor juste, 
din unghiul de vedere al socialis
mului științific, ale triadei destinu
lui nostru national, a fost cu atit

mal mare cu cit a presupus, intr-un 
mod de neevitat, spulberarea unor 
teze teoretice eronate, tendențioase, 
circuited din nefericire nu numai in 
afară. în cercuri neprietene, ci chiar 
in propriul nostru partid si impie- 
dicîndu-l să se situeze pe o poziție 
patriotică răspicată fată de o atit 
de gingașă si esențială problemă a 
românilor cum a fost unirea. Se spu
nea astfel că, Fiind o creație a bur
gheziei. clasă prin definiție reacțlo-

Dumitru POPESCU,
membru al Comitetului Politic 

Executiv al C.C. al P.C.R., rectorul 
Academiei „Ștefan Gheorghiu"

*) Comunicare la Sesiunea știin
țifică de la Ateneul Român consa
crată marii uniri din 1918.

nară, unirea poartă amprenta aces
teia. Se pretindea apoi câ. intrucît 
primul război mondial a avut un -a- 
racter imperialist. România, ca tară 
beligeranta, toresnunzător unei gin- 
diri schematice, trebuia să se fi gă
sit fatalmente in faza monopolistă 
a capitalismului, deci să fi fost un 
stat imperialist, de unde, pe cale de 
consecință, unirea nu mai apărea ca 
împlinirea unei necesități istorice o- 
biective, ci ca expresie a unei poli
tici expansioniste, de anexiune teri
torială. în sfirșit, se emisese aser
țiunea că marea noastră unire nu a 
fost decit produsul aleatoriu al unui 
tratat de pace imperialist si ca atare 
chiar prin obirșie ar purta un 
stigmat infamant.

împotriva tuturor acestor absur
dități, mai mult sau mai puțin ino
cente, au fost aduse argumente in
dubitabile. Demonstrindu-se că in 
realitate unirea poporul a făcut-o, 
s-a explicat că, situindu-se în frun
tea mișcării — dealtfel alături de 
sodial-democratie —, tinăra burghe
zie română a jucat un rol progre

sist. și aceasta nu in virtutea unor 
valori morale intrinsece — deși m 
rindurile sale s-au numărat și pa
triot! înflăcărați, spirite luminate, 
curajoase —, d pentru că in mod o- 
biectiv ea era atunci purtătoarea i- 
deii statului național, ca un corolar 
firesc al intereselor de clasă proprii, 
aflate însă in concordanță cu legită
țile progresului, cu interesele gene
rale ale poporului. De asemenea, 
deși aproape de ordinul evidentei, 
s-a probat că in perioada unirii 
România era o țară slab dezvoltată 
economic, cu un pronunțat caracter 
agrar, moștenind puternice rămășițe 
feudale și. departe de natura unui 
stat imperialist, anexionist și asu
pritor, ea insăși continua să fie, in
tr-o anumită măsură, aservită mo
nopolurilor străine, marilor puteri 
imperialiste. în aceste împrejurări 
lichidarea dominației străine asupra 
unei bune părți a teritoriului româ
nesc și încheierea formării statului 
național unitar constituiau insăși con
diția progresului economico-social. 
In sfirșit, s-a evidențiat că Tratatul 
de la Trianon — al cărui rol unii și 
acum 11 fetișizează intr-un mod ob
sesiv — nu a fost cauza, ci efectul 
unirii, nefăcînd decit să consfin
țească o realitate de fapt, voința 
întregii națiuni române — dealtfel 
la o distanță de doi ani. S-a dat u- 
nirii o fundamentare teoretică in 
spiritul autenticei gindiri revoluțio
nare ce proclamă dreptul sacru al 
popoarelor la autodeterminare, la 
constituirea in state independente, 
și pentru care imperiile multina
ționale absolutiste sint închisori 
ale popoarelor, iar prăbușirea lor o 
cerință ineluctabilă a progresului 
social. Cei ce au scuturat jugul stră- 
In nu au nici un motiv să se ruși-
(Continuare în pag. a IV-a)

Suprema recunoștință
Reporterul din mine 

a păstrat un timp o 
anume reticentă fată 
de capacitatea ora
șelor de a face agri
cultură, și mai cu 
seamă zootehnie. O 
prejudecată, desigur, 
venită dintr-o tra
diție conservatoare 
mă incâpătina să 
văd in orașe tu
tela totală a in
dustriei, și la sate 
a agriculturii. Iată 
insă că nu e deloc 
asa. Iii primăvara a- 
ceasta. vechiul si bu
nul meu prieten Eme
rit Szâbo. Erou al 
Muncii Socialiste, cel 
ce făcuse, cu oamenii 
Iul. la Valea lui Mi
hai un adevărat pa
radis al fructelor si 
care acum conduce 
Trustul I.A.S.-Bihor, 
m-a sfătuit să fac o 
documentare la fer
ma de piersici din 
Oradea și la cea zoo
tehnică din Beius. 
Deci, două ferme din 
două orașe.

M-am grăbit. In 
toamnă, să cunrind 
cu mintea si inima, 
deopotrivă, ferma 6- 
rădeană si. in gene
re. intreaga nleiadă 
de ferme a întreprin
derii agricole de stat 
Oradea. priceoindu-i 
mai bine acele resor

lumsă a cfmpiei. 
am cut imoreună 
cu -ectorul Liviu 
Biriun tur de ori- 
zonicepind cu lu- 
meâorată si gus- 

‘toasa Piersicilor. 
Pie frumoase au 
fost piața Oradiei 
de id lumea, dar 
gcuodată cu de
carii științifică a

care lucrează aici de 
30 de ani si care. îm
preună cu un alt om 
de bază. Muller, a 
plantat cu pomi în
treg Dealul Viilor din 
Oradea. Din inima 
Oradiei, mai bine 
zis. Pandant armo
nios al piersicăriei. 
ferma de mere de la 
Urvind. unde este sef

să. Este vorba de o 
rasă australiană Pol- 
warth — obținută din 
încrucișarea merino- 
sului austral cu o speță 
englezească — o rasă 
nouă, bogată in carne 
și lină. Adusă la noi 
acum vreo zece ani, 
s-au căutat zonele 
asemănătoare pedocli
matic cu nordul Aus-

(învingerea autodepășirii 
exprimată prin fapte 

------------------- Alexandru ANDRIȚOIU -------------------------------

turi intime care au 
dus-o spre rezultate 
spectaculoase. Si. 
cum sediul întreprin
derii este tocmai in 
dunga piersicăriei. la 
marginea liniștită si

soir. exempla- 
relntrec in fru- 
mt si semeți e 
pil fructele ima- 
gitin picturi. S-a 
miin general pe 
soiautohtone din 
Bil sau Sălaj, de 
la easa sau Man- 
ga\pa freatică a- 
jul nină anroape 
derafata solului, 
liv nu trebuie 
irisi nici nu sint 
afe de secetă.

! sint oamenii 
coalizează acest 
su? în total, 
saneaiati nerma- 
noe intreaga -in- 
trdere. Printre 
eiiuri de direc- 
to economist si 
ddisoecer al tu- 
tifermelor. teh- 
nil Petru Varga.

de fermă Stefan 
Cusba. Aici, ne cele 
aproape o sută de 
hectare de livadă se 
recoltează cite 25 și. 
deseori. 28 tone mere 
la hectar.

Revenind după cite- 
va luni la ferma de 
ovine din Beiuș îl re- 
intîlnesc pe Mihai 
Sirb, șeful fermei, un 
om admirabil, de per
soana căruia se leagă 
frumoase realizări in 
cercetare și gospodă
rire. Dintr-un oraș odi
nioară de mici mese
riași și funcționari, 
vestit doar prin șco
lile lui de tradiție bo
gată, Beiușul a ajuns 
vestit în județ și-n 
tară prin exemplarele 
sale de oi de rasă alea-

traliei. Printre cele 
patru zone românești 
a fost ales și Beiușul. 
Or, aici, nu numai că 
rasa s-a aclimatizat 
excelent, dar s-a reu
șit, intr-un timp re
cord, să fie egalate, 
ba chiar uneori copios 
depășite, calitățile ra
sei străbune, prin e- 
xemplare superioare. 
Aceste rezultate con
duc înspre munca de 
cercetare și nu de sim
plu practicism, de în
dată ce s-a ajuns să se 
obțină o cantitate de 
8 kg de lină pe cap 
de mioară și 10—12 kg 
pe cap de berbec. Cu
loarea linii este real
mente aurie, muțind 
legenda argonauților în 
realitate palpabilă. în

biroul său, Mihai Sirb 
a expus un scul de 
lină pe care chiar a 
scris așa : LÎNA DE 
AUR. Din Colhida Be- 
iușului, aș adăuga eu.

Săgeata succeselor 
este aici mereu în
dreptată in sus. nu 
vertiginos, prin salturi, 
ci prin fluență sigură 
și continuă. De ani de 
zile planul e depășit.

Un palmares remar
cabil ; l-a realizat o 
mină de oameni, in 
frunte cu Mihai Sirb 
— in același timp șef 
de fermă, medic vete
rinar. agronom și 
zootehnist. Cu tracto
riștii. cu ciobanii, cu 
toți oamenii muncii 
mobilizați de același 
țel, laolaltă au Izbu
tit să cucerească locul 
II pe tară in 1980 și 
1981 și locul III In 
1982. Există toate pre
misele, cu prisosință, 
ca anul acesta să 
candideze la un loc 
mai bun in întrecerea 
socialistă.

...Iată destinul fruc
telor de aur. ca în le
gendara grădină a 
Hesperidelor, și al 
linii de aur. ca in le
genda argonauților, 
îndeplinit In acești 
ani. nrin gindire re
voluționară și cu ini
mă comunistă, de un 
mănunchi de oameni 
modești, dar cuteză
tori, oameni adevărati 
în sensul tulburător 
de frumos al cuvin- 
tului.

Cel ce se aflau In 
după-amiaza zilei de 1 
decembrie in sala Pa
latului sporturilor și 
culturii, in fața apara
telor de radio și televi
ziune au trăit momen
te de patetică emo
ție ascultind vibrantul 
omagiu pe care incă de 
la începutul cuvintării 
sale președintele tării 
noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, l-a 
adus înaintașilor, tu
turor celor ce au lup
tat și s-au jertfit pen
tru împlinirea. în urmă 
cu șaizeci si cinci de 
ani. a unui ideal care 
nici o clipă n-a conte
nit să călăuzească ini
mile »i constantele ro
mânești : unitatea si 
independenta națio
nală.

Am trăit — In acele 
momente de evocare 
a luptelor duse de ma
rii voievozi. In fruntea 
a milioane de anonimi, 
a faptei patrioțllor 
care au înfruntat o- 
preliști ce păreau de 
netrecut si represiuni 
de o duritate fără sea
măn. a oindului înari
pat al cărturarilor în
truchipat în vers sl 
cînt, în pagini de în
flăcărată chemare la 
luptă — sentimentul 
unei adevărate mlndrii 
patriotice. Această 
mîndrie pornește din 
conștiința fiecăruia din 
noi și a tuturor laolal
tă că sintem urmașii 
unor asemenea oameni

care n-au cunoscut 
teama, care s-au dă
ruit cu o pilduitoare 
uitare de sine tării »i 
cind tara a cerut i-au 
dăruit chiar viața. 
Am trăit in momentele 
acelea însăși istoria 
noastră nemuritoare 
și veșnic exemplara 
noastră istorie al cărei 
sens nepieritor se află 
tocmai in această aspi
rație care a însuflețit

Valeriu RAPEANU

pe cei chemați să re
prezinte sufletul aces
tui popor și să-i întru
chipeze aspirațiile lui 
de la care nici o clipă 
nu s-a abătut : unita
tea și independenta 
națională.

Am trăit In momen
tele acelea in care se 
evoca epopeea perma
nentă a unui popor că
ruia unitatea nu i-a 
fost dată, ci a trebuit 
cucerită prin grele 
lupte și plătită cu su
ferințe cumplite min- 
dria de a fi români, de 
a fi urmașii acelor oa
meni pe care nimic și 
nimeni nu i-au abătut 
din calea ce avea să 
duci la actul de la 1 
decembrie 1918. Se îm
pleteau. deci, in acele 
momente in sufletul 
nostru profunda recu
noștință și sentimentul

de împlinire sufle
tească, știind că sintem 
urmașii acelor oameni 
datorită acțiunii hotă- 
rite. intransigente, 
fără urmă de compro
mis a cărora un ideal 
a devenii realitate. 
Lor, președintele ță
rii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, le 
adresa omagiul in a- 
ceastă zi de răscruce a 
destinelor românești, 
profunda recunoștință 
a noastră, a tuturor.

De aceea in după- 
amiaza zilei de 1 de
cembrie 1983 cei ce 
trăim astăzi, aici, pe 
pămintul românesc am 
trăit cu toții emoția 
supremă și sentimen
tul unității fundamen
tale care iși are obirșii 
ce merg in depărtările 
flintei noastre națio
nale. Iar suprema 
noastră recunoștință 
față de acești mari 
înaintași se exprimă 
in legămintul tuturor 
de a munci cu abne
gație, astăzi, intr-o 
patrie căreia H sintem 
datori, zi de zi. cu tot 
ce avem mai bun. pen
tru întărirea continuă 
a unității întregului 
popor, a României so
cialiste, pentru a-i a- 
sigura — așa cum 
sublinia secretarul ge
neral al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — un loc j 
demn in rindul tuturor 
națiunilor lumii.

I
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Obligație strictă, îndatorire de fiecare zi a fiecărui om al muncii, a fiecărui cetățean
REDUCEREA SEVERĂ A CONSUMULUI 

DE ENERGIE Șl COMBUSTIBIL
I

în spiritul sarcinilor stabilite de 
conducerea partidului și statului 
pentru reducerea drastică a consu
mului de energie electrică și combus
tibil. cum acționează concret Comisia 
energetică ? Este tema investigației 
noastre la întreprinderea de țevi 
„Republica", unitate care se numără 
printre marii consumatori de energie 
electrică și combustibil din Capitală.

— Sarcinile recente privind econo
misirea cu strictețe a resunselor 
energetice nu ne-au găsit nepregă
tiți — ne spune inginerul Gh. Pricep, 
șeful serviciului mecano-energetic și 
coordonatorul comisiei energetice din 
întreprindere. Recent, comisia a fost 
întărită cu forțe noi — ea cuprin- 
zind acum pe toți șefii de secții și 
Pe cei mai experimentați muncitori 
și specialiști. Chiar a doua zi după 
ședința comună a Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., Con
siliului de Stat și guvernului am so
licitat tuturor cadrelor tehnico-ingi- 
nerești și muncitorilor din întreprin
dere propuneri de soluții și măsuri 
concrete, cu aplicabilitate șl efecte 
imediate privind reducerea consumu
lui de energie electrică și combusti
bil. Am primit peste 200 de propu
neri, unele deosebit de valoroase, la 
transpunerea cărora in practică am 
trecut imediat.

— Menționați, vă rugăm, cîteva 
măsuri.

— Au fost reorganizate schimburile 
de lucru în secțiile de mecanică și 
sculărie : schimbul unu are progra
mul 8—16, iar schimbul doi între 
23—7. In felul acesta ocolim virfuii 
de consum maxim de seară al ener
giei electrice. In același scop, unele 
agregate mari consumatoare de ener

ÎN TOATE ÎNTREPRINDERILE
MĂSURI FERME PENTRU 

REDUCEREA CONSUMURILOR 
GENERALE, NETEHNOLOGICE 

CU CEL PUJIN

Cum acționează consiliile populare, ce întreprind 
cetățenii pentru economisirea energiei

REDUCEREA CU 50 IA SUTĂ A CONSUMULUI 

- OBIECTIV MOBILIZATOR, ETALON 
AL RESPONSABILITĂȚII CIVICE

în scopul reducerii cu cel puțin
50 la sută a consumurilor energe
tice generale, nelegate de proce
sele tehnologice — iată cîteva mă
suri absolut necesare în fiecare 

, întreprindere:

• Sectorlzarea șî raționalizarea Ilu
minatului în halele de producție, 
prin coborîrea corpurilor de ilu
minat cît mai aproape de mașini 
și utilaje.

© Reducerea la Jumătate a ilumi
natului și încălzitului în birouri, 
spații administrative, magazii, 
pe rampe de transport.

© Diminuarea pierderilor de căl
dură din încăperi și hale indus
triale prin buna etanșeizare a 
ușilor și ferestrelor.

© Gospodărirea și utilizarea Judici
oasă a aerului comprimat și a 
apei industriale.

© Folosirea numai acolo unde este 
necesar a instalațiilor de ventila
ție și aerisire.

• Scoaterea din funcțiune a trans
formatoarelor neîncărcate co
respunzător, a oricăror aparate 
electrice de încălzit.

Schimburile de lucru au fost 
reprogramate pentru a se evita consumul 

în vîrfurile de sarcină
în pofida unor greutăți pe care 

le-a Intîmpinat în anumite perioa
de ale anului în aprovizionarea cu 
energie electrică, colectivul între
prinderii de scule din Rîșnov a reu
șit să se încadreze în normele de 
consum stabilite si chiar să le re
ducă de la 19,7 MWh la 18,9 MWh, 
pe 10 luni realizindu-se o economie 
de 109 MWh.

Așa cum ne relata inginerul Va- 
■ile Rodeanu, șeful biroului mecano- 
energetlc al întreprinderii, explicația 
Încadrării în cotele stabilite se gă
sește în preocuparea asiduă, constan
tă a colectivului întreprinderii de a 
găsi șl aplica o seamă de măsuri 
care să asigure o gospodărire cit mal 
judicioasă a energiei electrice și, bi
neînțeles, eliminarea oricăror curse 
de pierderi.

— Una dintre principalele noastre 
orientări, după care ne-am călăuzit 
permanent, ne-a precizat interlocu
torul. este aceea a diminuării plnă 
la limitele posibilului a consumului 
în orele de vîrf, așa cum s-a sta
bilit dealtfel și In programul de mă
suri aprobat de recenta ședință co
mună a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de

Economisirea severă a resurselor ener
getice - preocupare a întregului colectiv

Potrivit sarcinii stabilite, la între
prinderea textilă „Oltul" din Sf. 
Gheorghe,- consumul general de 
energie electrică, nelegat de pro
cesele tehnologice trebuia redus cu 
cel puțin 100 MWh. în timpul oel 
mal scurt posibil. Comisia energetică 
din întreprindere a trecut operativ 
la fapte. S-a renunțat la ilumi
natul general în sectoarele nepro
ductive. personalul din compartimen
tele tehnico-administrative și secțiile 
auxiliare avînd programul de lucru 
astfel stabilit încât se folosește lumi
na naturală. In atelierul mecano-e- 
nergetlc. iluminatul a fost redus cu 
90 la sută, prin faptul că se folosește 
doar iluminatul local la mașinile- 
unelte. Tot în acest atelier se lucrea
ză in două schimburi : schimbul I la 
lumina naturală, iar al doilea schimb 
Intre orele 22—7, pentru evitarea 
consumului de energie în orele de 
vîrf de sarcină. în secțiile produc
tive a fost redus la minimul necesar 
numărul corpurilor de iluminat. In 
acest scop, 60 la sută din numărul 
becurilor au fost coborite aproape de 
locurile de muncă, iar acțiunea con
tinuă. Din toate încăperile au fost, 
strânse radiatoarele electrice,, reșou- 

gie sint oprite tn orele de sarcină 
maximă și își reiau activitatea după 
orele de vîrf. în timpul pauzei se 
tac lucrări de întreținere curentă : 
gresaje, schimbări de calibre, inter
venții la utilaje etc. De asemenea, 
eșalonate după un grafic precis, re
viziile săptămlnale ale agregatelor

EXPERIENȚA COLECTIVULUI ÎNTREPRINDERII DE ȚEVI 
„REPUBLICA” DIN CAPITALĂ DEMONSTREAZĂ:

Sarcinile de producție pot fi îndeplinite 
integral prin încadrarea riguroasa 
in normele de consum energetic

din secțiile cu „foc continuu" au fost 
programate să se efectueze numai în 
schimbul doi, adică între orele 
14,45—22,43. Totodată, reparațiile ca
pitale ale laminoarelor — și ele uti
laje mari consumatoare de energie 
— au fost programate și se execută 
numai în lunile de iarnă.

— Cum se acționează pentru redu
cerea cu cel puțin 50 la sută a con
sumului energetic nelegat de proce
sele tehnologice ?

Stat și guvernului. în acest scop, am 
trecut la reorganizarea schimburilor, 
mal concret spus am trecut schimbul 
II în schimbul III, iar schimbul I a 
fost împărțit în două schimburi. A- 
oeasta ne-a permis să diminuăm 
consumul planificat — de 3 500 kWh 
— la 2 400 kWh ziua și la 3 200 kWh 
seara.

O altă măsură o constituie deca
larea programului de lucru al utila
jelor mari consumatoare de energie 
electrică, cum sînt mașinile electrice 
de sudat sub presiune, instalația de 
călit și brazat prin ctirenți de înaltă 
frecvență, mașinile de rectificat plan 
cu platou rotativ, cu diametru de la 
700 la 1 600 mm, stația de compre- 
soare și altele care funcționează în
tre orele 9—17 și 22—6.

Desigur, nu au fost pierdute din 
vedere nici măsurile de ordin teh
nologic. Un singur exemplu : s-a 
trecut de la prunarea electrică la 
prunarea pe gaz metan. In sfîrșit, 
nu a fost neglijat nici Iluminatul. 
Acolo unde corpurile de iluminat se 
mai aflau încă sus. pe tavan au fost 
coborîte, operație executată în para
lel cu sectorlzarea iluminatului. (N. 
Mocanu, corespondentul „Scînteii").

rile și alte aparate de pregătit cafea 
sau ceai și s-a interzis ferm intro
ducerea în întreprindere a aparatelor 
de acest feL

Au fost controlate riguros toate 
conductele de transport al apel calde 
și aburului pentru a se depista, și eli
mina sursele de risipă. Pentru redu
cerea consumului de combustibil 
destinat încălzirii. încă din vara aces
tui an s-a început executarea unor 
lucrări de separare totală a rețelei 
de apă și de abur. Ca urmare, pen
tru încălzirea halelor și a spatiilor 
auxiliare se va folosi apă încălzită, 
nu abur.

Membrii comisiei energetice, Îm
preună cu factorii de răspundere din 
conducerea întreprinderii efectuează 
în mod frecvent controale in toată 
întreprinderea, pentru a verifica dacă 
toate măsurile de lichidare a risipei 
sînt aplicate și respectate, pentru a 
găsi nrai soluții de reducere în con
tinuare a consumului de energie 
electrică și termică. Sarcina de a re
duce cu cel puțin 50 la sută consu
murile generale, nelegate de proce
sele tehnologice, este de acum înde
plinită. (Păljănos Maria, corespon
dentul „Scânteii").

— Am format echipe de specialiști 
care, analizmd fiecare loc de muncă 
în parte, au indicat măsuri pentru 
diminuarea la jumătate a energiei 
consumate.

Cum se aplică aceste măsuri aveam 
să constatăm in diferite sectoare ale 
întreprinderii. Nicăieri nu se mal fo

losește luminatul Incandescent, ci 
doar cel cu lumină fluorescentă sau 
cu lămpi cu vapori de mercur. De 
.asemenea, încălzirea halelor se efec
tuează doar cu resurse energetice se
cundare recuperate. Echipele de spe
cialiști, la activitatea cărora se refe
rea inginerul Gh. Pricop, sânt dotate 
cu 'aparatură portativă de verificare 
$1 controlează permanent modui de 
funcționare, din punct de vedere 
energetic, al fiecărui agregat. în mo

Mai mult spirit gospodă
resc in birourile administra
tive I La Întreprinderea „Unio" 
din Satu Mare au fost aplicate o se
rie de măsuri tehnice și organizato
rice In vederea diminuării consumu
rilor energetice generale, nelegate de 
procesele tehnologice, de energie e- 
lectrică și termică. Rezultatele : în 
ultimele șapte zile, consumul a fost 
redus cu 40 la sută.

Concret, cum s-a acționat ’ Ingi
nerul Emil Magdo, membru al comi
siei energetice din întreprindere, 
ne-a relatat că s-a accentuat sectori- 
zarea iluminatului general și s-a ex
tins iluminatul local numai cu 
becuri de 25—60 wați. S-a decis ca 
programul de pornire și de Încălzire 
a aerotermelor și a bateriilor de în
călzire să fie respectat riguros ; iar 
utilizarea aparatelor electroeasnice în 
birourile administrative și, în gene
ral, în incinta unității a fost inter
zisă. Din calcule reiese că, prin mă
surile aplicate, consumul lunar se re
duce cu 13 MWh, echivalent cu ne
cesarul de energie electrică pentru 
producție timp de patru ore. iar cel 
de energie termică — eu 25 Gcal 
lunar, suficient pentru asigurarea în
călzirii unei hale timp de cinci ore.

Dar in întreprindere sînt necesare 
și alte masuri de reducere mai sub
stanțială a consumurilor generale 
pînă la limita de 50 la sută stabili
tă — și in această privință există 
numeroase posibilități reale. Prima 
dovadă ne-a oferit-o chiar ilumina
tul cu totul exagerat din biroul me- 
cano-energetic. Un spațiu mic era 
pur și simplu Inundat de iluminatul 
fluorescent, generat de trei corpuri 
de dimensiuni mari. Risipă de ener
gie se făcea și într-un birou alătu
rat, unde, după ce s-au stins becu
rile, s-a dovedit că sînt condiții foar
te bune de lucru și la lumina natu
rală. Un bec de putere mare ardea 
inutil pe timpul pauzei de masă și in 
atelierul de întreținere-reparații mo- 

. tostivuitoare. In atelierul de proiec
tare pentru sectoarele calde (biroul 
614). întrucât nu s-a aplicat măsura 
de introducere a iluminatului local la 
■planșetele amplasate în zona mai în
tunecată a atelierului, tn plafon se 
aflau în funcțiune mai multe corpuri 
de iluminat decît era necesar. In 
aceeași clădire ardea inutil un bec 
în fața biroului C.E.C.

Aducem aceste constatări la cunoș
tința tovarășului Gavril Costea, se
cretarul comitetului de partid din în
treprindere, care ne precizează că 
pentru eliminarea unor astfel de for
me de risipă se va extinde controlul 
cu luxmetrul in toate încăperile, spre 
a se adapta iluminatul la cerințele 
stricte și, totodată, se va intensifica 
munca politico-educativă pentru ca 
pretutindeni să se manifeste o răs
pundere sporită față de consumul de 
energie. (Octav Grumeza, corespon
dentul „Scînteii"). 

mentul când agregatul nu se Înca
drează In normele sau în cotele de 
consum, imediat se iau măsuri de 
eliminare a cauzei : se schimbă scu
lele dacă acestea sint uzate, se veri
fică temperaturile, dimensiunile ma
terialului tubular sau țaglei produse 
ș.a.

— Tovarășe Inginer, care a fost 
situația energetică a Întreprinderii pe 
luna noiembrie ?

— Pe ansamblul întreprinderii, am 
redus sub cotele alocate consumul de 
energie electrică cu 400 000 kWh, iar 
pe cel de gaz metan cu 205 000 mc. La 
rândul lor, consumurile generale ne
legate de procesele tehnologice au 
fost reduse, în ultima săptămînă, sub 
6arcina de diminuare a lor cu 50 la 
sută, atît la energie electrică cit și

• S-au stabilit programe optime de funcționare 
a instituțiilor ți unităților administrative din municipiu 
pentru a se folosi din plin lumina zilei.

• Colective de lucrători din aparatul consiliului 
popular municipal ți activițti obștești controlează unită
țile comerciale, prestatoare de servicii ți instituțiile pu
blice, luind pe loc măsuri de desființare a surselor inutile 
de energie.

• Echipe mixte de specialițti verifică modul de utili
zare a rețelelor electrice ți de gaze in locurile publice, 
stații auto, străzi etc.

• Comitetul municipal al femeilor a organizat întâl
niri cu gospodinele pe tema : economisirea energiei elec
trice ți a gazelor naturale.

împreună cu ctțlva membri aî co
mitetului de cetățeni din circum
scripția electorală nr. 27 din Cluj- 
Napoca am străbătut străzi, am bă
tut la ușile cetățenilor — care ne-au 
primit cu amabilitate — tema 
principală a discuțiilor fiind modul 
cum s-a acționat și cum trebuie ac
ționat in continuare pentru aplicarea 
întocmai in viață a recentelor hotă- 
rirl de partid și de stat privind ra
ționalizarea consumului de energie și 
combustibil, reducerea lui cu cel pu
țin 50 la sută în sectoarele casnic, 
public, netehnologic.

O primă constatare : cetățenii și-au 
autoimpus drastice măsuri de econo
misire a energiei electrice. Am găsit 
pretutindeni frigidere scoase din 
funcțiune, becuiâ 
reduse la strictul 
necesar, aparate 
electrice împa
chetate tn cutii 
șl multe altele. 
„Nu-i nevoie să 
ne mai dati expli
cații. am auzit la radio si televizor, 
am citit in presă și știm ce avem de 
făcut — ne spune un muncitor de la 
Combinatul de utilaj greu. Cu atît 
mai mult cu cît vedem noi înșine că 
Someșul și Canalul Morii, care trec 
pe lingă locuințele noastre, sint a- 
proape secătuite. Cu apă atît de pu
tină nu se pot invîrti turbinele de la 
Mărișelu. Tarnița. Gilău. Si așa este 
peste tot".

Noile reglementări privind redu
cerea drastică a consumului casnic de 
energie și combustibil -au fost discu
tate, dealtfel, la consiliul popular 
municipal, cu secretarii organizațiilor 
de partid, cu deputății, cu președinții 
comitetelor de cetățeni și ai asocia
țiilor de locatari care, la rîndul lor, 
au trecut de îndată la acțiuni în toate 
circumscripțiile electorale. S-a mers 
din casă in casă, s-au organizat adu
nări cetățenești. In adunarea ținută 
la clubul C.F.R., de exemplu, cetățe
nii din circumscripția electorală 
nr. 32 nu numai că s-au declarat de 
acord cu măsurile temporar impuse, 
dar unii, cum ar fi Nicolae Stoica, 
Ujvari Elisabeta, Vasile Cădariu, au 
sugerat și alte măsuri care să ducă 
la limitarea consumului de energie 
electrică. Intre acestea — urgentarea 
aprovizionării magazinelor cu canti
tăți suficiente de becuri de putere 
mică.

In instituțiile administrative și de 
cultură au fost modificate programele 
de lucru, pentru a se valorifica din 
plin lumina zilei ; la teatre, operă, 
la casele de cultură, unde activitățile 
se desfășoară și seara, sursele de 
energie au fost limitate la strictul 
necesar. La Casa de cultură a stu
denților, la ale cărei activități parti
cipă marea majoritate a celor 20 000 
de studenți, holul era semiluminat. 
împreună cu directorul casei de cul
tură am parcurs toate încăperile — 
clubul, sălile de repetiții și de spec
tacole. Și am constatat că s-a făcut 
tot ce este posibil pentru a se eco
nomisi energia electrică, tncît con
sumul a fost practic diminuat cu 70 
la sută, fără ca nici o activitate să 
fie întreruptă.

In opoziție cu acest remarcabil 
efort colectiv, au fost găsiți însă șl 
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la gaz metan. De asemenea, trebuie 
să precizez că tn primele zile ale 
lunii decembrie, chiar in condițiile 
diminuării cotelor, zilnic ne situăm 
sub normele de consum cu circa 20— 
25 MWh și 10 000—13 000 mc gaz 
metan.

Ce rezerve trebuie valorificate în 
continuare ? Reținem că este vorba 
îndeosebi de adoptarea unor soluții 
tehnice și gospodărești care pot în
chide complet canalele risipei și con
sumului excesiv. După cum ne pre
ciza interlocutorul nostru, chiar în 
aceste zile va fi încheiată acțiunea 
de echipare cu limitatoare de mens 
în gol a tuturor utilajelor de prelu
crare prin așclibre și prelucrare la 
rece a țevilor, a convertizoarelor de 
sudură. De asenenea, se află în curs 
de finalizare operațiunile de montare 
a 100 de compare de măsurare a 
timpului de fuicționare a utilajelor 
la toate puncele de consum mai 
mari de 100 kW. In curând, vor fi 
încheiate și lu<rările de montare pe 
motoarele mari — de peste 200 kW 
— a dispozitivelor automate de co
mutare din triunghi în stea atunci 
când agregatele funcționează sub sar
cina nominală. Se va intensifica ac
țiunea de înlociire a unor motoare 
electrice supraiimensionate cu altele 
de puteri adecvate. Aceste măsuri, și 
altele care se au in continuare, vor 
permite colecivului întreprinderii 
ca, în luna detSmbnie, să diminueze 
consumurile teinologice de energie 
electrică cu cel puțin 10 la sută față 
.de normele de consum, în condițiile 
îndeplinirii intgrale a sarcinilor de 
producție.

Vlalcu RADU

unii care nu numai că nu folosesc 
rațional energia electrică, dar fac 
chiar abuzuri. In cartierul „Zorilor", 
încă in curs de construcție, s-au pre
văzut, prin proiect, la unitățile co
merciale și prestatoare de servicii un 
număr exagerat de corpuri de ilumi
nat, care erau solicitate excesiv ; o 
unitate de preparate culinare de pe 
strada „Dr. Petru Groza", neavind 
cotă de energie, folosea un boiler in
stalat fără aprobare ; la un oficiu 
poștal din cartierul Mănăștur. intr-o 
încăpere de 20 mp funcționau 8 cor
puri de iluminat și două reșouri. Fi
rește. s-au luat pe loc măsuri de 
desființare a surselor inutile de 
energie.

La comitetul municipal de partid 
am avut o con
vorbire cu tova
rășul Racz Ernest, 
secretar cu pro
blemele econo
mice si vicepre
ședinte al consi
liului popular 

municipal. „în spiritul Indicațiilor 
primite, am luat măsuri complexe de 
limitare a consumului :

• reașezarea pe zi-lumină a pro
gramelor de lucru in instituții, unități 
prestatoare de servicii, magazine, 
școli și facultăți etc. ; • a fost sus
pendată livrarea de energie 2-3 ore 
pe zi, prin rotație, pe cartiere ;
• s-au limitat sursele de iluminat in 
instituțiile publice; • in iluminatul 
public au fost inlocuite becurile de 
*00 W cu altele, de 100-125 W, nu
mărul lor fiind totodată înjumătățit ;
• specialiști și reprezentanți ai ad
ministrației financiare au vizitat ate
lierele autorizate ale micilor mese
riași, luind măsuri de reducere la 
strictul necesar a consumului de cu
rent ; • echipe mixte de specialiști 
verifică in permanență modul de u- 
tilizare a rețelelor electrice și de gaze, 
cu precădere in locurile publice, sta
ții auto, străzi etc.; • concomitent, 
se desfășoară o amplă muncă politico- 
educativă in rîndul tuturor categorii
lor de cetățeni, pentru a-i convinge 
de necesitatea restringerii in conti
nuare a consumului și incadrării 
stricte in cotele alocate; • dintre ac
țiunile organizate pot fi amintite in- 
tilnirile organizate de comitetul mu
nicipal al femeilor cu gospodinele pe 
tema economisirii energiei electrice și 
a gazelor naturale".

...Tovarășul ing. Gavril Ruga, șeful 
centrului de distribuire a energiei 
electrice, aflat in fața aparatelor, în
registrează, tn ziua de 5 decembrie, 
un consum mai redus decît în ziua 
precedentă, dar nu încă la nivelul co
tei alocate pe luna in curs. Ceea ce 
presupune, in mod obligatoriu, con
centrarea tuturor eforturilor și adop
tarea ‘de noi măsuri pentru gospo
dărirea mai judicioasă a energiei, 
pentru reducerea in continuare a con
sumului la nivelul disponibilităților 
actuale.

Alexandru MUREȘAN

INIȚIATIVA ȘI ABNEGAȚIA 
OAMENILOR

— izvor inepuizabil de energie
Tovarășul Gheorghe Florlcă, secre

tarul comitetului județean de partid 
Gorj, a stat puțin în cumpănă înain
te de a ne propune ca subiect 
pentru un reportaj „munca eroică pe 
care o desfășoară comuniștii de la 
termocentrala Rovinari, împreună cu 
întregul colectiv, pentru ca această 
importantă unitate a industriei 
noastre energetice, cea mai mare din 
țară la ora actuală, să producă cît 
mai multă energie".

De ce a stat în cumpănă interlo
cutorul? Explicația e pe cît de lo
gică, pe atît de omenească. „Ne-am 
obișnuit — ne spune — să recunoaș
tem valoarea eroismului mai ales în 
acele locuri in care el determină re
zultate de excepție. Ne place, de
sigur, acest eroism și-l stimulăm per
manent. Dar în unele locuri viața 
îi obligă pe oameni să depună efor
turi deosebite pentru învingerea unor 
greutăți temporare. O asemenea bă-, 
tălie se desfășoară in prezent’la ter
mocentrala . pe lignit de la Rovinari 
și ea are multi eroi".

Secretarul comitetului de partid 
de la I. E. Rovinari, Gh. Condeescu, 
nou în această funcție, deși îi cu
noaște bine pe toți comuniștii, deși 
în dreptul numelui multora dintre ei 
ar putea menționa, fără cea mal mică 
ezitare, aprecierea „muncesc cu 
eroism", e de părere că omul care 
știe toate locurile „fierbinți" și pe 
toți eroii lor e tovarășul inginer Ion 
Popescu, directorul unității. Argu
mente ? Unul dintre ele, unul cunos
cut de toată lumea — de la șoferul 
întreprinderii pînă la ministru. In 
cele 730 de zile și nopți, cite s-au 
scurs pînă acum din ultimii doi ani, 
aproape 70 la sută din ele directorul 
s-a aflat permanent in unitate. Pen
tru că aceasta este sarcina lui — de 
director și de comunist — să răspun
dă de activitatea celei mai mari ter
mocentrale a tării. Iar a răspunde de 
o asemenea uzină-gigant, aflată în 
plină „așezare", înseamnă a fi zi șl 
noapte în „locurile fierbinți".

Atunci cind ii propunem noului 
nostru interlocutor să ne prezinte pe 
cițiva dintre „oamenii locurilor fier
binți" se arată deosebit de bucuros. 
Apoi fața i se concentrează brusc. 
„Credeți că e ușor ? Știți dv. cum 
au muncit în acest an oamenii noș
tri ? Nici filmele n-ar putea reda 
imaginea eforturilor depuse. Pentru 
toți cei 1 000 de comuniști, pentru toți 
cei 2 400 de energeticieni, fiecare zi 
din acest an s-a desfășurat sub o 
deviză, adoptată de toți ca program 
de muncă, care sună așa : „Cu orica 
efort, nu există -nu sa poate», tre
buie să ajungem să dăm tării lunar 
1 400 MW energie electrică. Si vom 
ajunge..."

încercăm, și fără ajutorul filmu
lui. să surprindem „pe viu" cîteva 
Imagini ale acestor eforturi.. Cine 
apare in prim-planul acestui „film"; 
fără peliculă și fără sonor ? „Indis
cutabil maistrul de reparații Ion Al
bită". De ce, aveam să aflăm Înda
tă. Nu înainte însă de a face cu
noscută, fie și sumar, biografia 
comunistului Ion Albită, prezentată 
de el însuși. „Ce să vă spun des
pre mine ? Eu sînt un fiu al aces
tei termocentrale. Dar nu numai pen
tru că m-am născut intr-un sat, Făr- 
cășești, aflat pe aceeași vatră cu 
termocentrala, ci pentru că ml-am 
început drumul în viață, ca energe- 
tician. odată cu construcția ei. Mai 
Intii pe șantier, ca muncitor necali
ficat. Apoi ca muncitor calificat, ca 
elev Ia școala de maiștri si. in final, 
ca maistru. Cît a durat acest drum ? 
Vreo Î5 ani. E mult, e puțin ? Eu 
zic că e atît cît trebuia pentru că. 
la 37 de ani. mai am o viată înainte 
pentru a învăța multe".

Ascultînd cu cită modestie vor
bește acest tînăr nu-ți poți imagi
na. oricît efort ai face, că te afli în 
fața unui adevărat performer. Ori 
de cite ori comunistul Albită șl oa
menii săi Intervin pentru execuția 
unei reparații la blocurile 3 și 4, toa
tă lumea știe că o vor face și Ia 
timp și de bună calitate. In două si
tuații insă, una cu două luni mai 
inainte și alta în luna noiembrie. Al
bită și ai săi (toți comuniști și ute- 
ciști, media de vîrstă a echipei sale 
de intervenție fiind de 24 ani) au 
întrecut toate așteptările. Ce s-a tn- 
timplat atunci ? Și în primul, și în 
al doilea caz, pompele de alimentare 
a cazanelor s-au defectat. Iar pom
pa nu este altceva deoît „inima" unui 
grup cu o putere instalată de 330 MW. 
In mod obișnuit, o asemenea repa

HOTELUL „MIORIȚA" DIN FETEȘTI

La Fetești, pe strada Călărași, a 
fost construit modernul Hotel 
„Miorița", de categoria I, care oferă 
vizitatorilor săi condiții optime de 
popas. El dispune de peste 100 
locuri de cazare în camere ele

rație se executa In circa 10 zile. Dar 
putea „admite" comunistul Albită o 
situație obișnuită cind știa cită ne
voie are țara de energie ? Trei zile 
și trei nopți, fără să-i ceară cineva 
acest lucru, n-a părăsit locul de 
muncă. Ne spune, cu aceeași sim
plitate proprie lui, că in tot acest 
timp n-a dormit decît vreo două ore, 
înaintea operației de probă. Voia să 
fie sigur că nu se va face o greșea
lă care. în citeva secunde, să anu
leze întreaga muncă de pînă atunci. 
Dar au izbutit, și-apoi... a dormit 
o noapte întreagă. A doua oară a 
fost și mai „ușor". In loc de 10 zile, 
au executat reparația in 48 de ore 1 
In aceleași condiții : două zile și 
două nopți de „foc continuu". Două 
fapte de muncă obișnuite ? Cei de 
aici așa le numesc. Dați-i voie re
porterului să le caracterizeze insă 
ca fapte eroice. Pentru că, o dată cu 
proba lor de conștiință, de conștiin
ță comunistă, țara a primit aproape 
200 de MW care, fără efortul su
prem al acestor oameni, s-ar fi 
irosit.

Cine ar urma tn prim-planul ace
lui „film" simbolic care nici măcar 
el. cu toată forța imaginii, n-ar pu
tea reda în întregime eforturile co
muniștilor de aici de a aduce ter
mocentrala în situația să producă 
lunar cît mai multă energie electri
că ? „Să nu-i uităm pe «alpinistu
lui Straț" — răspunde cu aceeași căl
dură tovarășul director. Ar fi, in
tr-adevăr, păcat să-i uităm. In 
acest an Nicolae Strat, sudorul 
nr. 1 al termocentralei, a fost pri
mit în partid. In anul unei adevă
rate „probe de foc". Atît pentru el 
ca sudor specialist, cit și pentru el 
ca membru de partid. De la cota 
zero pînă la cota de 92 m — esca- 
ladînd înălțimile cu curajul alpiniș- 
tilor — Strat și oamenii săi (Viorel 
Andronic, Ion Popescu, Nicolae Ur- 
diceanu — si ei membri de partid) au 
efectuat zeci de intervenții urgente 
de sudură, lucrind după „sistemul de 
alarmă", zi și noapte, unde e nevoie 
și cît e nevoie. „Nu este greu să 
munciți tn aceste condiții, să fiți 
mereu solicitați ?“ — îl întrebăm pe 
comunistul Straț. „E greu, sigur că 
e greu. Dar noi, sudorii de interven
ție, sintem de două ori oameni ai 
îndatoririlor in plus. Și ca mese
riași, și ca membri ai partidului. 
Pentru că executăm lucrări de cea 
mai mare importanță. Și pentru că 
unde greșim noi, dacă am greși, nu 
mai poate repara nimeni".

Dacă ar fi să continuăm „filmul" 
ar trebui să repetăm, ca pe un lait
motiv, de zeci de ori, cuvintele „să 
nu uităm pe“... Și cind e vorba 
de comunistul Gheorghe Oprita și 
armatoriștii săi, care și-au făcut o 
specialitate din a se Înfrunta eu 
temperaturile inalte, din a învinge 
riscul ; și de comunistul Ion Bîrle- 
te, specialist in obținerea celor mai 
înalte randamente la blocuri ; și de 
comunistul Dumitru Budianu, direc
torul uzinei de reparații, omul care 
se află „mereu prezent" la apelul 
comenzilor urgente ; și de comunis
tul Constantin Vișan, directorul ad
junct al Întreprinderii, exponentul 
unei generații de cadre tehnice ti
nere. care au tnvătat aici să nu se 
dea bătute in fața greutăților. (O 
paranteză tn legătură cu mentalita
tea acestei generații. Ori de cite ori 
se confruntă cu asemenea momen
te. comunistul Vișan spune : „Nu tre
buie să ne lamentăm. Acolo unde e 
greu, acolo există și oameni care pot 
să-1 învingă, să deschidă drum larg 
rezultatelor bune"). Practic, așa 
gindesc aproape toți comuniștii 
de aicL Care. împreună cu Întregul 
colectiv, au reușit să se întreacă pe 
ei înșiși in acest an, cind aici au 
fost reparate și modernizate, în mai 
puțin de 9 luni, 4 blocuri energeti
ce. în 9 luni, față de 2 ani cît a 
durat repararea și modernizarea pri
melor două. Iar rezultatele acestor 
eforturi sînt pe măsura lor. Termo
centrala de la Rovinari este acum 
angajată eă răspundă „prezent Ia da
torie". la chemarea secretarului ge
neral al partidului, de a produce, atît 
pentru finele acestui an. cit si pen
tru anul viitor, lună de lună, cit mal 
aproape de puterea Instalată. Acum 
cind țara are nevoie mai mult ca ori- 
clnd de aportul tei, al celei mai mari 
termocentrale a tării.

Un răspuns comunist la o chema
re comunistă 1

Constantin PRIESCU

gante, cu dușuri și grupuri sani
tare proprii, încălzire centrală, un 
restaurant spațios, cu ring de dans, 
terasă, un bar de zi, teren de 
parcare auto.

■4
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ȘTIINȚA DE A LUCRA PĂMlNTUL, 
HĂRNICIA Șl RĂSPUNDEREA

exprimate in cifre care pot și trebuie să se afle 
pe graficele de producție ale tuturor unităților agricole

24470 kg de porumb 

știuleți la hectar
între perfecționarea elementelor 

tehnologiei' de cultivare a porumbu
lui și creșterea, an de an, a produc
țiilor obținute de cooperatorii din 
Scornicești, județul Olt, este o legă
tură strânsă, care demonstrează că 
atunci cînd este bine lucrat, pămîntul 
răspunde în aceeași măsură prin re
colte superioare. Producțiile medii de 
porumb boabe la hectar în continuă 
creștere sînt deosebit de semni
ficative in acest sens : 1970 — 3 146 ; 
1975 — 8 545 ; 1980 — 11 065 ; 1982 — 
14 325 și 24 470 kg știuleți la hectar pe 
700 hectare teren neirigat în anul 
1983, ceea ce înseamnă aproape 20 
tone de porumb boabe, în medie, la 
hectar. Aceeași evoluție ascendentă 
o reprezintă contribuția unității (in 
tone) la asigurarea fondului de stat 
In aceleași etape : 294, 3 618, 6 870,
8 668 și 15 000 tone In anul acesta. 
Făcind un calcul simplu rezultă că în 
intervalul de 13 ani la C.A.P. Scor
nicești producția medie la hectar a 
crescut de peste șase ori.

Iată pe scurt in ce constau ele
mentele de bază ale tehnologiei care 
au dus la Obținerea producției record 
din acest an.

FERTILIZAREA SOLULUI. Cu 
regularitate, o dată la trei-patru 
ani, fiecare solă este fertilizată 

cu 30—35 tone de gunoi de grajd, 
bine fermentat la hectar. Bună
oară, pentru acest an, 400 din 
cele 700 hectare cultivate cu po
rumb au fost fertilizate în toamna 
trecută înainte de arătura adîncă. în 
același timp însă, fertilizarea cu în
grășăminte chimice s-a făcut după 
criterii strict științifice și cu mare 
economie. în așa fel încît fiecare 
kilogram de fosfor, azot și potasiu 
încorporate în sol să dea un spor 
maxim de recoltă. Dozele se aplică 
diferențiat, în funcție de rezervele 
de elemente nutritive din sol si ni
velul producției planificate.

APLICAREA AMENDAMENTELOR 
CALCAROASE. Pentru creșterea po
tențialului de fertilitate al solului și 
scăderea reacției acide, potrivit pro
gramului se administrează cite pa- 
tru-cinci tone amendamente calca- 
roase la hectar, o dată la 5—6 ani pe 
fiecare solă. Datorită fertilizării și 
administrării de amendamente, can
titățile de humus existente în sol au 
crescut de-a lungul anilor de la 2.2 
la sută la 3,43 la sută.

AFINAREA PROFUNDA A PĂ
MÂNTULUI. Această lucrare, care se 
face în mod obligatoriu la 3—4 ani o 
dată pe întreaga suprafață, a contri
buit la îmbunătățirea structurii ao-

Dinamica producției medii de porumb la C.A.P. Scornicești
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lului și totodată la mărirea capacită
ții de înmagazinare a apei. Ca urma
re, se înlătură excesul de umiditate 
în perioadele cu ploi, iar în perioa- 

® O dată la trei-patru ani, pe fiecare solă se aplică cîte 30—35 tone de îngră
șăminte naturale © Alinarea profundă a solului, o dată la trei-patru ani, pentru 
mărirea capacității de înmagazinare a apei • Arătura adîncă de toamnă execu
tată uniform la adîncimea de 28 cm • însămințarea s-a realizat în perioada 
optimă : 3—10 aprilie © Densitatea, în două variante : 65 000—68 000 plante re
coltabile la hectar, la 70 cm distanță între rînduri, și 70 000—73 000 plante, la 

distanțe de 50 cm © în tot timpul vegetației — lanurile fără buruieni

dele secetoase plantele rezistă mal 
bine la uscăciune.

ASOLAMENTUL. Plantele premer
gătoare au fost alese în fiecare an cu 
grijă maximă. Anul acesta porumbul 

a fost amplasat ne 350 hectare după 
griu, pe 200 hectare după porumb și 
pe 150 hectare după ierburi perene.

PREGĂTIREA SOLULUI. Pe în

treaga suprafață arăturile se reali
zează în mod uniform la adîn
cimea de 28 cm, ceea ce asi
gură încorporarea In sol a res
turilor vegetale și a îngrășămintelor 

naturale. înainte de arătura adincă 
s-au administrat și îngrășăminte 
chimice — 90 kg de fosfor substanță 
activă la hectar și o parte din azot.

Diferența din cantitatea prevăzută 
de azot — pină la circa 180 kg sub
stanță activă în medie la hectar — 
s-a administrat în timpul vegetației. 
Solul fiind bogat în potasiu, numai 

o dată la trei ani se administrează 
asemenea îngrășăminte in doză de 
cîte 40 kg de substanță activă la 
hectar. înainte de însămințarea po
rumbului, arăturile de toamnă au 
fost discuite și erbicidate.' iar cu 
cîteva zile înainte de semănat au 
mai fost executate încă două discuiri 
pentru a rezulta un bun pat germi
nativ.

HIBRIZII FOLOSIȚI. Pentru zona 
unde se allă cooperativa, experiența 
din ultimii ani dovedește că cei mai 
potriviți hibrizi care dau producții 
constant ridicate sînt cei din grupele 
HS 420, HS 412, HS 400 și HS 370. 
Deși în majoritate sint din grupe 
tardive, aceștia ajung totuși la ma
turitate. Pentru aceasta, trebuie 
menționat că se execută îndoirea 
părții superioare a plantelor și se 
face depănușarea știuieților. Această 
lucrare se face in faza cind porum
bul are o umiditate de 40 la sută, 
fiind decisivă pentru grăbirea coace
rii și scăderii umidității boabelor.

INSAMINȚAREA. A fost efectuată 
în epoca optimă pentru această zonă, 
care este cuprinsă între 3 și 10 
aprilie.

DENSITATEA. A fost stabilită în 
două variante: la 70 cm distantă intre 
rînduri, asigurindu-Se 65 000—68 000 
plante recoltabile la hectar, și la 50 
cm distanță între rînduri, realizin- 
du-se astfel 70 000—73 000 plante re
coltabile la hectar.

ÎNTREȚINEREA culturilor. 
Prin lucrările de întreținere s-a ur
mărit menținerea curată, fără buru
ieni. a lanurilor în tot timpul ve
getației. Pe suprafețele erbicidate 
s-au aplicat cîte două prașile me
canice si una sau două prasile ma
nuale de corecție, iar pe terenurile 
neerbicidate — trei prasile mecanice 
și trei manuale.

Ion VOICU
inginer-șef ai C.A.P. Scornicești, 
județul Olt

20000 kg de porumb știuleți la hectar

De mal mulțl ani la Pa- 
las. județul Constanța, se 
obțin producții record in 
zootehnie și Ia principalele 
culturi de cîmp — porumb, 
orz, sfeclă furajeră, lu- 
cemă. în acest an, pe o 
suprafață de 300 hectare 
s-au recoltat, în medie, 
20 123 kg știuleți la hec
tar — cel mai înalt nivel 
atins pină acum pe tere
nurile apartinînd Institu
tului de cercetări pentru 
creșterea ovinelor șl capri
nelor din localitate.

Desigur, există o strîn- 
șă corelație între pro
ducțiile mari la culturi
le de cîmp și cele din 
zootehnie. Pentru a rea
liza 12 kg lină fină de 
la fiecare oaie, nivel pe 
care l-am și depășit, am 
obținut mai întîi recolte de 
226 tone sfeclă furajeră la 
hectar, 6 000 kg orz, cel 
puțin un vagon de fin de

lucemă șl 70—90 tone de 
masă verde pe pășunea 
cultivată. Referindu-ne la 
recolta de porumb din 
acest an, ținem să subliniem 
însemnătatea asigurării tu
turor factorilor de vegeta
ție prevăzuți în tehnologia 
culturii intensive a porum
bului, incepînd de la calita
tea lucrărilor de bază, fer
tilizarea pe baza cartării 
agrochimice și pină la în
treținerea culturilor și re
coltare. Am asigurat core
lația optimă între acești 
factori, corectînd ceea ce 
nu oferă natura, Îndeosebi 
In ceea ce privește asigu
rarea apei prin 6—7 udări, 
cu norme diferențiate. E- 
numerăm În continuare 
principalele condiții care 
au dus la rezultatele 
amintite.

FERTILIZAREA TERE
NURILOR. Am dat 80 tone 
gunoi da grajd bine fer

mentat. administrat toam
na si îngropat sub braz
dă. Acesta este primul 
și cel mai important ele
ment care a influențat 
creșterea producției de po
rumb, în condiții de maxi
mă eficientă economică. 
Cind facem această afir
mație avem in vedere și 
efectul puternic al fertili
zării cu îngrășăminte na
turale în anul următor, 
efect chiar mai mare decît 
in primul an de adminis
trare. în toamna anului 
1982 am administrat și 
430 kg superfosfat la hec
tar, care, împreună cu in- 
grășămintele naturale, s-a 
îngropat sub brazdă. în 
primăvară, înainte de pri
mul discuit, pe suprafețele 
negunoite am dat 550 kg 
îngrășăminte chimice com
plexe la hectar, cantitate 
ce o vom substitui parțial. 
In viitor, prin fertilizarea

cu Îngrășăminte naturale 
pe Întreaga suprafață des
tinată porumbului. Mențio-

30 cm adincime, după 
strîngerea resturilor vege
tale, se remarcă prin uni-

șează lame nivelatoare cave 
lasă terenul neted ca un 
strat de grădină.

© Fertilizare cu 80 tone de gunoi de grajd la hectar și doze 
echilibrate de îngrășăminte chimice • Hibrizi cu potențial de 
producție superior pe întreaga suprafață ® Irigarea culturii cu 
norme de udare în funcție de dezvoltarea plantelor și rezerva 

de apă din sol

năm că șl pe terenurile 
fertilizate natural am ad
ministrat în primăvară 
azotat de amoniu, în doze 
de 450 kg la hectar. Ferti
lizarea fazială, in cursul 
vegetației, influențează po
zitiv nivelul recoltei.

PREGĂTIREA TERENU
LUI. Arăturile efectuate la

fermitatea brazdelor. în
treaga suprafață este erbi- 
cidată corect și uniform, 
ceea ce asigură menține
rea terenului curat de bu
ruieni. Pregătirea patului 
germinativ se face cu diș- 
cul care urmează imediat 
agregatelor de erbicidare. 
în urma discurilor se ata-

samînța și SEMĂNA
TUL. Am folosit hibrizi cu 
potențial de producție 
înalt. Semănatul s-a făcut 
în a doua decadă a lunii a- 
prilie. iar densitatea a va
riat in raport cu hibrizii 
folosiți si agrofondul asi
gurat, fiind în medie de 
72 000 boabe la hectar. 
Rămîn în final 66 000

plante recoltabile. Spre 
exemplu, densitatea la hi
bridul Pionier din gru
pa semitimpurie este mai 
mare cu zece mii plan
te recoltabile la hectar 
decît la hibrizii tardivi. 
Cea mai mare prodpctie a 
dat hibridul ..Urano“ : 
21 160 kg știuleti la hectar 
pe o suprafață de 125 hec
tare. Dar nici aceasta nu 
este limita maximă, deoa
rece pe o solă de 65 ha s-a 
înregistrat recordul local 
de 23 680 kg știuleti la 
hectar. Cit privește planta 
premergătoare, cele mai 
bune rezultate s-au obți
nut dună lucernă.

ÎNTREȚINEREA cul
turii. țntrucit terenul 
s-a erblcidat, nu a fost 
nevoie să se aplice, decit 
două prașile mecanice. 
S-au făcut prașile de co
recție pe porțiuni unde a 
fost nevoie, cum ar fi. de

exemplu, acolo unde în
torc agregatele de erbici
dare.

IRIGAREA CULTURII. 
S-au aplicat norme dife
rențiate de apă de la o pe
rioadă de vegetație la alta, 
care au asigurat permanent 
umiditatea optimă. Peptru 
a putea cuprinde. In timp 
scurt. întreaga suprafață, 
la prima udare s-au dat 
450 mc apă la hectar, iar 
la ultima udare, după în- 
soicarea plantelor. cite 
1 200 mc apă la hectar. în 
total, s-ati aplicat sase— 
șapte udări. Sistemul de 
organizare la irigații este 
simplu ; cite doi moto- 
pompiști mută aripile de 
ploaie, fără alte ajutoare, 
pe aceleași suprafețe.

RECOLTAREA s-a făcut 
cu combinele CARP — 4 
reglate corespunzător. Pen
tru a evita pierderile, in 
urma combinelor echipe

de culegători au mal strîns 
cîte 700—800 kg știuleti ri
sipiți. în total 250 tone.

Pentru recolta ’84 s-au 
făcut și se fac în conti
nuare pregătiri temeinice, 
pornind de la propria ex
periență. Suprafețele fer
tilizate cu 65 tone gunoi 
Ia hectar sint arate în 
aceeași zi pentru a nu se 
pierde nimic din valoarea 
ingrăsămintului. în anul 
viitor se va mări propor
ția hibrizilor de mare ran
dament. limitind suprafața 
cu hibrizi semitimourii la 
strictul necesar eliberării 
si pregătirii terenului in 
vederea însămîntării or
zului.

Inq. Ștefan MOISE 
director
Cristea MATEESCU 
șef de fermă,
Institutul de cercetăp 
Palas - Constănța

45100 kg cartofi la hectar

întreprinderea agricolă de 
stat Prejmer, județul Brașov, 
este situată în cîmpia Bîraei. 
Unitatea noastră este spe
cializată in creșterea anima
telor si cultivarea cartofilor, 
în toate aceste sectoare de 
activitate au fost obținute, 
an de an, rezultate remarca
bile. pentru care întreprinde
rii noastre i-au fost acordate 
Înalte distincții. în cele oe 
urmează voi înfățișa expe
riența pe care am acumu
lat-o la cultura cartofilor, la 
care se obțin producții mari 
și constante. Iată cum au 
evoluat, în ultimii ani, re
coltele medii la hectar : 1980 
— 34 538 kg ; 1981 — 36 170 
kg ; 1982 — 37 000 kg, iar în 
1983 — 45 100 kg pe întreaga 
suprafață de 650 hectare. 
Care sînt factorii care au 
contribuit la sporirea recol
telor ?

AMPLASAREA CULTURII. 
Terenurile celor trei ferme 
care cultivă cartofi sînt si
tuate în șesul aluvionar al 
Bîrsei. Aici solurile au tex
tură mijlocie, fiind în ma
joritatea lor branciogurl. In 
zona noastră, precipitațiile 
însumează, în medie. 590 li
tri pe metrul pătrat.

ARATURA ADÎNCA. So
cotim că arătura de vară- 
toamnă este obligatorie pen
tru obținerea de recolte mari 
la cultura cartofilor. în uni
tatea noastră întreaga supra
față destinată acestei culturi 
este arată vara sau toamna. 
Imediat după eliberarea plan
tei premergătoare. Lucrarea 
se execută numai in agregat 
cu grapa stelată, unealtă care 
mărunțește, așază si nive
lează solul, ușurând ulterior 
deplasarea agregatelor la 
executarea lucrărilor de fer
tilizare și grăpare. în con
dițiile I.A.S. Prejmer, adin-1 
cimea arăturii variază de la 
20 la 30 cm; pe branciogurl

20—25 cm, iar pe tolurile 
mai profunde — 25—30 cm.

FERTILIZAREA CU ÎN
GRĂȘĂMINTE ORGANI
CE. întrucît unitatea este 
o mare crescătoare de a- 
nimale. Îndeosebi de bovi
ne, obține în fiecare an can
tități mari de gunoi de 
grajd. întreaga cantitate de 
îngrășăminte naturale ce re
zultă de la efectivul de pesta

această lucrare. Raportul 
Intre azot — fosfor și pota- 
suri este in funcție de cerin
țele solului și categoria bio
logică a culturii. Pentru su
perelită : 100 kg azot, 100 kg 
fosfor, 100 kg potasiu — sub
stanță activă ; pentru carto
fii de consum: 160 kg azot, 
110 kg fosfor. 80 kg potasiu, 
Cu cit categoria biologică 
este mai înaltă, cu atit dăm

• O lucrare obligatorie — arătura de vară 
sau de toamnă executată în agregat cu 
grapa stelată • Fertilizarea cu 40—50 tone 
gunoi sau 15 tone mraniță la hectar • Ma
terial săditor din soiuri cu valoare biolo
gică ridicată, produs în ferma proprie 
© Densități optime, pînă la 100 000 cuiburi 
la hectar • Culturi sănătoase prin comba

terea repetată a manei

9 000 taurine este folosită cu 
prioritate la cultura cartofu
lui și sfeclei de zahăr. La 
cartofi, in funcție de cerin
țele solului și categoria bio
logică a plantelor, se admi
nistrează. in medie. 40—50 
tone la hectar. Pe parcelele 
rezervate producerii semin
ței superelită se folosește 
mranița — gunoi aflat în 
stare avansată de fermenta
re — în cantitate de 15 tone 
la hectar.

FERTILIZAREA CU ÎN
GRĂȘĂMINTE MINERALE. 
Fertilizarea cu superfos
fat si sare potasică se e- 
xecută vara și toamna, iar 
cu azotat de amoniu, uree, 
îngrășăminte complexe gra
nulate — In preajma plan
tării sau concomitent cu

doze mal reduse de azot, 
deoarece acest element tn- 
tirzie vegetația. Acordăm o 
deosebită atenție aplicării 
uniforme a îngrășămintelor 
chimice.

PREGĂTIREA SOLULUI. 
Această lucrare se exe
cută prin două treceri cu 
grapa cu discuri, în agre
gat cu grapa cu colți ficși. 
Prima lucrare se execu
tă de-a lungul arăturii, la 
mică adincime, cu unghi 
mic de atac al discurilor, iar 
a doua de-a latul, la a- 
dincime mai mare, cu 
unghi maxim de atac. Bi
neînțeles, porțiunile cu sol 
argiloa sau tasat se dis- 
cuiesc de două ori. Noi 
avem in vedere ca aceste

lucrări să nu se execute de
cît pe un sol bine zvîntat.

SAMÎNȚA FOLOSITA. în 
unitatea noastră se cultivă 
soiurile Ostara, Desiree. Eba 
și Procura. Ferma vegetală 
Hărman este specializată în 
producerea seminței super
elită. pe care o livrează atît 
celorlalte ferme ale Între
prinderii, cit si altor unitătl 
agricole. La plantare folo
sim numai cartofi zvîntati. 
curați, fără vătămări meca
nice si bine calibrați. în 
medie, se folosesc circa 4 006 
kg cartofi de sămînță la 
hectar insă în funcție de 
mărimea tuberculilor, soiul 
cultivat, veriga biologică si 
destinația cartofilor, aceas
tă cantitate variază de Ia 
3 000 la 7 000 kg la hectar, 
în acest fel se asigură 
50 000—100 000 cuiburi la hec
tar.

PLANTAREA. Pentru a se 
asigura densitatea optimă atit 
mecanizatorii, cit si șefii de 
fermă verifică si urmăresc 
Îndeaproape reglarea corec
tă a agregatelor. La planta
re se lucrează grupat. în 
formații mari de 5—1 agre
gate. metodă care s-a dove
dit a fi cea mai eficientă 
din punct de vedere tehnic 
si economic. Primul parcurs, 
ca la semănatul oricărei alte 
culturi, se execută numai 
după jaloane. Plantarea 
cartofilor fiind o lucra
re pretențioasă din punct 
de vedere tehnic si organi
zatoric. care cere o mare 
concentrare de forță de 
muncă si mijloace de lucru, 
se desfășoară sub îndruma
rea si controlul permanent 
al șefilor de fermă, al celor
lalți specialiști din cadrul 
unității.

LUCRĂRILE DE ÎNTRE
ȚINERE. Erbicidarea este 
principala lucrare prin care 
se distrug buruienile. Asigu-

CARTOFI
- In kilograme -

rarea erbicidelor. cit st Însu
șirea tehnologiei aplicării lor 
ne-au permis să suprimăm 
lucrarea solului după plan
tare sau rebilonare. în aces
te condiții, lanurile noastre 
de cartofi sint curate. în- 
trucit atacul bolilor. îndeo
sebi al manei, se amplifică 
rapid, noi executăm trata
mentele în cel mult trei 
zile. în funcție de condițiile 
meteorologice, soiul folosit, 
destinația culturii, se execu
tă 5—10 stropiri.

Recoltele mari pe care

I.A.S. Prejmer ie obține la 
cultura cartofilor au permis 
creșterea rentabilității aces
tei culturi. Astfel, anual ob
ținem beneficii Ia hectar în 
valoare de 10—11 mii lei. 
Experiența unității noastre 
demonstrează că la cultura 
cartofilor producția poate 
crește foarte mult : condiția 
este să se respecte întocmai 
tehnologia stabilită.

Dr. Inq. Ioan TOMA 
director, I.A.S. Prejmer, 
județul Brașov

50763 kg sfeclă 

de zahăr la hectar

• Cîte o sută tone de îngrășăminte naturale la hectar 
pe întreaga suprafață © Arătura de toamnă la adinci- 
mea de 30 cm • Semănatul între 15 și 20 martie • în

treaga recoltă a fost strînsă în 15 zile
Cooperativa agricolă din Mădăras, 

județul Bihor, a realizat in acest an 
50 763 kg sfeclă de zahăr în medie 
la hectar pe întreaga suprafață cul
tivată, ceea ce situează unitatea 
noastră în eșalonul fruntașilor din 
agricultura țării. Ca urmare, de pe 
cele 80 ha teren neirigat destinat 
acestei culturi au fost recoltate și 
expediate întreprinderii prelucră
toare din Oradea 4 061 000 kg sfeclă. 
Cum au fost obținute aceste rezul
tate 7

Nu-i vorba de cine știe ce secre
te. ci de aplicarea cu strictețe a a- 
grotehnicii. Esențială mi se pare in 
acest sens răspunderea specialiștilor, 
deopotrivă priceperea cooperatorilor.

Iată, concret, în ce constau ele
mentele tehnologiei care au hotărit 
nivelul sporit al producțiilor :

Întîi. amplasarea. Am stăruit ca 
șfecla de zahăr să fie cultivată nu
mai după păioase. care, se știe, eli
berează mai de timpuriu terenul. O 
importantă verigă în reușita culturii 
a constituit-o. cum era si firesc, 
fertilizarea. Pentru noi baza a re
prezentat-o îngrăsămintele organice, 
administrând aproape 100 tone gunoi 
la hectar pe întreaga suprafață. Tot
odată. în 'doze determinate științi
fic. am aplicat si îngrășăminte chi
mice. mai exact 360 kg substanță ac
tivă la hectar. Este vorba, desigur, 
de o fertilizare suplimentară în pri
măvară.

în ceea ce privește pregătirea 
terenului, Întreaga cultură a fost

amplasată in arătură de toamnă exe
cutată la 30 cm. înainte de șemănat 
s-a grăpat și nivelat terenul, asigu- 
rindu-se conservarea apei in sol, 
precum si un bun pat germinativ. 
Specialiștii din unitatea noastră au 
optat pentru săminta din soiul 
R. Poly 7, efectuînd semănatul in 
epoca optimă, în doar 5 zile. în
tre 15 și 20 martie. Un factor 
hotărâtor in asigurarea unor re
colte mari s-a dovedit a fi în
treținerea culturilor, executindu-se 
patru prașile manuale și buchetatul, 
nefiind nevoie de erbicidare. în fine, 
recoltarea s-ă efectuat semimecani- 
zat. încheindu-se in numai 15 zile.

Un lucru este acum limpede pen
tru noi : aplicind riguros tehno
logia poți să ai pretenția la pro
ducții mari. Fată de anul prece
dent. noi am înregistrat un spor 
de aproape 14 000 kg sfeclă Ia hec
tar. Mai mult, in acest an am avut 
și destule parcele pe care am obți
nut chiar 66 000 kg sfeclă la hectar. 
Evident, și veniturile au sporit pe 
măsură. Celor 345 lei cilt revine unei 
tone de sfeclă li s-au mai adăugat 
un premiu de 250 lei pe tona de 
produs. Dacă ar fi să amintim din
tre făuritorii acestor rezultate, reți
neți numele brigadierilor Teodor 
Pop și Alexandru Naghi.

Inq. Teodor MAGHIAJR 
președintele C.A.P. Mădăras, 
județul Bihor

I



PAGINA 4 SClNTEIA — marți 6 decembrie 1983

ISTORIE
Șl CONTEMPORANEITATE

(Urinare din pag. I) 
neze pentru cucerirea lor. atunci 
cînd foștii oprimatori deplîng dispa
riția imperiilor absolutiste și con
testă dreptatea formării statelor 
naționale — căci se mai face incă a- 
pologia dominației și asupririi și in 
epoca prăbușirii imperiului colonial, 
a impetuoasei afirmări a națiunilor 
libere create pe ruinele lui !

Ascultind sau citind numeroasele 
lucrări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe tema unirii și nea- 
tirnării românilor, sintem pătrunși 
de o vibrație emoțională ce nu este 
a unor îngălbenite pagini de isto
rie, ci aparține actualității, pereni
tății grandiosului subiect. Doar mi- 
lenaruț proces de naștere a unirii 
— dureros și eroic — s-a încheiat 
abia acum 65 de ani — nici cit durata 
vieții unui om — generația cea mai 
virstnică trăind nemijlocit evenimen
tul. Și nu sînt decît patru decenii și 
ceva de cînd s-a încercat Întoar
cerea roatei istoriei, de cînd trupul 
tării a fost iarăși sfirtecat, ceea ce 
a lăsat, chiar după restabilirea drep
tății imanente, o adincă cicatrice in 
sufletul românilor. Rezonanța ac
tuală este dată și de proliferarea u- 
nor teorii, pe cît de fragile pe atit 
de perseverente și pernicioase, care, 
mal mult sau mai puțin voalat, pun 
în continuare la îndoială, dacă nu 
neagă, dreptul românilor de a fi u- 
niți, de a trăi în libertate, liniște șl 
pace pe vechea lor glie.

în lucrările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu unitatea nu aparține 
doar trecutului, ca o Încununare a 
lungului drum de frămintări și lup
te, ea este șl un comandament strin
gent al prezentului. Ne este bine 
cunoscut pe ce trepte înalte a si
tuat perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea unitatea națională 
e poporului. Dincolo de procesul o- 
biectiv al apropierii sociale ea ur
mare a dezvoltării forțelor de pro
ducție și a noilor relații, la mijloc 
se află o concepție și o acțiune con
știent dirijată. Politica profund pa
triotică, populară promovată in a- 
cest răstimp a ridicat la cota cea 
mai Înaltă unitatea poporului în ju
rul partidului. O serie de situații 
grele prin care am trecut — cala
mități naturale șl altele — au pro
bat rolul uriaș al' unității ca resur
să de luptă și rezistență a țării, ca 
forță motrice a progresului. Expe
riența mondială, și din lumea socia
listă și din țările recent eliberate, 
reliefează ce gravitate și ce pro
porții poate căpăta subaprecierea a- 
cestei primordiale probleme politice 
și, implicit, ce atenție trebuie să se 
acorde consolidării continue a unită
ții naționale.

In opera de care ne ocupăm, func
ția unității în lumea de azi. Înscrisă 
la scară internațională, apare practic 
nelimitată. Unitatea este soluția 
depășirii divergențelor și conflictelor 
dintre unele țări socialiste și partide 
comuniste, astfel incit acestea să 
poată arunca în balanța luptei mon
diale pentru progres și pace Întrea
ga lor superioritate. Unitatea este 
calea pentru activizarea și potența
rea nenumăratelor componente ale 
frontului antiimperialist intr-un sin
gur șuvoi călăuzit de același țel pro
gramatic. Unitatea, este modalitatea 
salutară de stingere a animozităților 
și confruntărilor dintre țările lumii a 
treia, de coroborare a resurselor lor 
materiale și umane în scopul depăși
rii subdezvoltării. Unitatea este sin
gura perspectivă a țărilor mici și 
mijlocii de a-și apăra libertatea si 
independenta contra politicii de 
dominație și Împărțire a șferelor de 
influență. Unitatea este arma po
poarelor împotriva celor ce le împing 
spre dezastrul nuclear.

într-o osmoză' inseparabilă cu Ideea 
de unitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu dezvoltă amplu ideea de 
libertate și independență, circumscri
să atît pe orbita trecutului și pre
zentului național, cit și la dimensiu
nile panoramei șocial-politice uni
versale. Libertatea și independența 
sînt văzute ca expresii supreme ale , 
demnității ' umane, ale afirmării 
personalității individuale și colective, 
ele exercitării prerogativelor su
verane- ale. popoarelor și statelor. 
Acesta este înaltul tel al tuturor ge
nerațiilor — fie că e vorba de dobin- 
direa celor două atribute, fie că e 
vorba de păstrarea lor, pentru că ele 
se pot și pierde. Pentru ambele ca
zuri nici un sacrificiu nu apare prea 
mare, deoarece, se spune, viața fără 
ele nu cunoaște preț decit în măsura 
în care e jertfită pentru a le avea.

Libertatea și independenta nu se 
Impun de la sine nici in socialism, 
ele nu se .declanșează ca un efect 
automat al răsturnării claselor ex
ploatatoare. Nafiind categorii forma
le, ci realități vii, nu e suficient să 
fie proclamate, trebuie înfăptuite in 
forme și modalități corespunzătoare 
fiecărei etape a evoluției istorice. Li
bertatea și independenta sînt idealuri 
prea scumpe oamenilor și popoarelor 
pentru a nu fi permanent încărcate 
de conținutul adecvat. Și în România 
a fost destul de făcut după Congresul 
al IX-iea pentru a se conferi conți
nutul necesar celor două noțiuni fun

damentale. A trebuit să fie înlăturate 
și inlocuite structuri sociale anacro
nice, născute în prima etapă a revo
luției și, prin perpetuare, devenite 
factori de frînă. S-a pus capăt unor 
obediente umilitoare. S-a luat poziție 
față de tendințele de limitare a. drep
turilor cetățenești — în special in 
ceea ce privește emiterea de judecăți 
asupra treburilor țării, critica stărilor 
de lucruri negative — s-a combătut 
neîncrederea în capacitatea poporului 
de a se pronunța asupra modului cum 
trebuie construit socialismul și co
munismul, de a participa la condu
cere. în această ordine de idei, s-au 
dezvăluit și contracarat mentalități 
profund nocive, reflectate nu numai 
in metode sectare de muncă, dar și in 
abuzuri, ilegalități, denaturări ale 
principiilor socialismului, inclusiv in 
hipertrofierea funcției represive a 
statului în detrimentul celei demo
cratice, In societate s-au impus prin
cipii noi de conducere, s-au stator
nicit raporturi noi între partid și 
popor.

Explicînd rațiunile acestor demer
suri, definind ecuația socialism-liber- 
tate — în legătură cu care în istoria 
mișcării revoluționare s-au comis 
destule erori, plătindu-se tribut rigi
dității, spiritului gregar, chiar fana
tismului — secretarul general al 
partidului nostru spunea in fața re
prezentanților mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale la Con
sfătuirea de la Moscova din 1969 : 
„Dacă orinduirea capitalistă a mar
cat, incontestabil, un progres față de 
orinduirea veche, feudală, și în dome
niul libertăților democratice și al 
drepturilor cetățenești, este cu atit 
mai evident că orinduirea socialistă 
este chemată să făurească o societate 
in care libertățile democratice să fio 
incomparabil superioare orînduirii 
capitaliste". Se avea în vedere un 
climat în care oamenii să poată cri
tica fără îngrădire sau reprimare 
orice neajunsuri, să-și manifeste din 
plin inițiativa in construcția socia
lismului, să participe la conducere.

Convins că civilizația nu poate 
evolua in afara cunoașterii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a enunțat în nu
meroase ocazii, în opoziție cu dife
rite curente dogmatice, principiul li
bertății de gîndire a oamenilor șl 
popoarelor. Desprinzind din expe
riența umanității concluzia că adevă
rul științific este rodul confruntării 
libere de păreri, că explorarea nou
lui poate genera și erori, dar că 
acestea aparțin dialecticii gîndiril 
umane și că ptnă la urmă pozițiile 
Înaintate primează, ne cere să fim 
pătrunși nu de teama de a greși, cd 
de pericolul stagnării, al aplatizării 
Inteligenței creatoare, al timorării 
spiritului de inițiativă și cercetare, 
al conservatorismului, și ca urmare 
al involuției sociale. Libertatea de 
a gîndi a fiecărui popor este con
siderată garanție a contribuției spe
cifice la tezaurul științei și culturii, 
la diversificarea progresului uman, 
la găsirea unor răspunsuri autentice 
pentru complicatele, uneori tene
broasele probleme ale epocii.

Aport remarcabil la teoria și prac
tica . socialismului științific, această 
concepție a fost completată șl ampli
ficată ulterior în contextul unei ra
dicale înnoiri a sistemului politic al 
democrației socialiste, ducînd la de
viza actuală a partidului : „socialis
mul se creează împreună cu poporul 
și pentru popor". Principiul se core
lează organic cu preceptul că fiecare 
popor este suveran în alegerea căi
lor și modalităților concrete de con
struire a socialismului — în concor
danță cu specificul personalității na
ționale — ținjndu-se seama că el edi
fică noua orinduire pentru uzul și 
binele propriu, nu pentru a împlini 
rigorile unui sistem de canoane ab
stracte, ca și cu teza că partidul 
răspunde pentru modul cum acțio
nează în fața poporului căruia .îi 
aparține.

Dreptul fiecărei națiuni de a-și 
alege singură, fără amestec din 
afară, calea dezvoltării sodal-politi- 
ce a fost proiectat de secretarul ge
neral al partidului nostru pe ecranul 
epocii drept piatra unghiulară a jus
tiției internaționale. Deși ideea de 
independență pare extrem de ușor 
de înțeles, impunerea ei reclamă și 
in zilele noastre o uriașă bătălie po
litică și ideologică. Pentru a sensi
biliza spiritele și a face mințile re
ceptive să o accepte, pentru a de
monstra și convinge că nu conține 
nici un factor de primejdie, că nu 
prezintă nici un risc, că nu vine în 
contradicție cu nici o ideologie și 
doctrină progresistă, cu interesul na
țional al nimănui și că, dimpotrivă, 
este singura cale de ieșire din con
flictele interstatale, de evitare a 
cumplitelor pericole ce pîndesc ome
nirea, singurul mod de a preîntâm
pina războaiele, că este esența gîn- 
dirii umaniste elevate, corespunzind 
în cel mai înalt grad teoriei socia
lismului. intereselor fiecărui popor, 
ca și unității și solidarității interna
ționale 1 Independența este contra- 
pusă imperialismului și colonialis
mului. oricăror forme de dominație 
și asuprire, tuturor politicilor și ideo
logiilor obscurantiste, de dispreț și 
ignorare a altor popoare, de împăr
țire a lumii in națiuni superioare și 

națiuni inferioare, in state tutelare 
și state tutelate, în jandarmi mon
diali și țări ce trebuie docilizate.

în ce privește România, președin
tele nostru a afirmat răspicat că nu 
este dispusă să cedeze nici unul din 
prerogativele-i sacre, orice hotărire 
privind destinele naționale fiind de 
competența poporului însuși și a fo
rurilor sale constituționale. Aparte
nența la bloc nu anulează voința 
poporului și suveranitatea statului 
in relațiile internaționale, In opțiu
nile de cooperare, in politica de 
coexistență pașnică și destindere, în 
promovarea propriilor interese. Mai 
mult, nu presupune angajarea fără 
rezerve intr-o politică de confrun
tare. A trebuit să se explice înde
lung faptul că independența și su
veranitatea . nu afectează solidarita
tea și unitatea, că, dimpotrivă, aces
tea din urmă nu se pot închega, 
consolida și perpetua decît pe fun
damentul celor dinții. S-a subliniat, 
de asemenea, că proclamarea respec
tului independenței nu are nimic 
comun ou naționalismul — in aceas
tă privință, voit sau nu, se comit 
incă profunde confuzii —, că națio
nalism este desconsiderarea perso
nalității. demnității și suveranității 
altui popor și nu cultivarea acestor 
mari valori, că nu poate fi inter
naționalist cine nu este mai întîi pa
triot, că etimologia însăși a terme
nului nu indică altceva decit rapor
turi libere intre națiuni egale.

în spiritul materialismului dialec
tic si istoric, independenta politică 
este considerată neviabilă șl de 
neexercitat, deci utopie. în condiții
le lipsei independentei economice. 
De aici accentul pe creșterea avu
ției nbastre naționale, pe moderni
zarea forțelor de producție si întă
rirea independentei economice a 
României. De aici îndemnul priete
nesc spre orice tară care a reușit să 
scuture jugul străin de a nil uita 
că fără independenta economică 
marea cucerire devine, mai devreme 
sau mai tîrziu. în uriașa înfrunta
re mondială, simplu act formal, că 
dependenta economică atrage după 
sine pierderea independentei poli
tice.

Principiul independentei se găseș
te la loc de frunte în toate actele 
politice ale României. în înscrisele 
semnate de partidul nostru cu parti
dele comuniste si alte partide si or
ganizații. în tratatele, declarațiile șl 
comunicatele încheiate cu diferite 
țări. în documentele internaționale 
la întocmirea cărora Republica So
cialistă România și-a spus cuvîn- 
tul.-

Nenumărate premii, distincții na
ționale si internaționale, un lung șir 
de cărți biografice si de operă, e- 
logioase declarații exprese ale unor 
șefi de state si partide, personalități 
politice proeminente confirmă că 
în opinia publică mondială numele 
președintelui României este asociat 
organic nobilei cauze a libertății și 
independenței tuturor popoarelor.

★
Unitatea, libertatea si independen

ta — triunghiul de foc al istoriei po
porului român — se contopesc și se 
integrează.. pe planul suprastructu
rii. vastei sfere a conștiinței națio
nale. In condițiile în care, după cum 
știm, națiunea se ridică in socia
lism ne o treaptă superioară^ avînd 
de jucat un rol preponderent si în 
perspectiva comunismului, conștiința 
națională devine o categorie moral- 
politică de prim rang, iar cultivarea 
ei o acțiune socială indispensabilă.

Istoria capătă deci valențe de o 
stringentă actualitate — atit de mari, 
s-a spus, incit poporul căruia, i-a 
fost răpită rămîne un orfan. Ea se 
instituie ea temei al drepturilor 
imprescriptibile ale poporului român 
— națiune unică și indivizibilă — 
si al atributelor fundamentale 
ale statului nostru: integritate 
teritorială. uniiate. libertate si 
neatîrnare. Istoria se legitimează, de 
asemenea, ca eternă si inepuizabilă 
sursă a patriotismului revoluționar, 
ca imbold al continuității spiritului 
de luptă și jertfă pentru măreția na
țiunii române. Istoria devine, mai 
departe, reperul stabil si durabil al 
personalității psihice și morale a po
norului. al fizionomiei sale filozofi
ce și artistice, plămădite în milenii 
de experiență socială, de suferință 
si cugetare, de luptă și victorie, a- 
sadar punct de pornire și bază a 
educației politice, civice și etice a 
maselor. In sfirșit, istoria se im
pune ca o mare tradiție a respec
tului românilor față de naționalită
țile cu care conviețuiesc de vre
me îndelungată pe teritoriul nostru 
strămoșesc, față de drepturile și fi
ința națională ale celorlalte popoare, 
ca tradiție a solidarității cu forțe
le progresului, dreptății și adevăru
lui de pretutindeni, a prieteniei, în
trajutorării si colaborării pașnice cu 
toate națiunile lumii.

Iată. în puține cuvinte, o parte din 
impresionantele semnificații ale înal
tei lecții politice marxiste de isto
rie — inclusiv și în principal de 
istorie contemporană — cuprinsă în 
opera aceluia ce de aproape două 
decenii se află la postul de co
mandă al României socialiste.

Mesajul Unirii - mesajul 
idealurilor și năzuințelor comune
---------------- ---------------------------------------------- Raoul ȘORBAN ---------------------------------------------------------------

înfăptuire* unității naționale fi
rești. In 1918, a facilitat și în Tran
silvania deschiderea unor noi și nu
meroase izvoare de cultură. Dorința 
de primenire și renovare s-a desfă
șurat spontan și în toate sectoarele 
vieții. Transformările au avut reper
cusiuni importante în toate direcții
le : năzuințe mai vechi, frinate de 
provincialismul în care fuseseră men* 
ținuți locuitorii Ardealului, dar mai 
ales românii majoritari, S-au putut 
împlini, intens si activ. într-un an
samblu care, privit în liniile lui mari, 
a creat posibilități pentru Înflorirea 
tradițiilor specifice fiecărei naționa
lități..

Intr-un regim de opresiune ca a- 
cela din fosta mo
narhie austro-un- 
gară, în care ac
tivitatea .social- 
politică a naționa
lităților stătea sub 
interdicție și re
presalii. munca 
artistică însemna 
un mijloc de con
servare si de a- 
firmare a existen
tei colective, dar 
și un factor de 
propășire, de au
toritate morală.
Direcția națională si populară fuse
se consolidată de generațiile ante
rioare. atente la însăși necesita
tea socială a artei, a unei arte 
in care mesajul național apărea ima
ginat în asociere cu valorile liber
tății. dreptății și civilizației. Cîștigu- 
riie epocii efervescente de după 1848 
au înlesnit constituirea acelei zestre 
care a fost în măsură să confere ori
ginalitate noului orizont de înfăp
tuiri. deschis unor forme mai spe
cifice si autentice în artă. $1 astfel, 
prin generația care a debutat odată 
cu făurirea statului național unitar 
român, s-au constituit acele procese 
de sinteză ale căror consecințe pozi
tive s-au răsfrînt asupra țării întregi 
și asupra tuturor cetățenilor ei.

Dună Unirea cu ..tara". Transilva
nia a fost înzestrată cu numeroase 
așezăminte de artă si învătămint. 
care nu au putut ființa mai înainte 
datorită regimului opresor al monar
hiei austro-ungare. In 1919 au fost 
întemeiate la Cluj : Conservatorul 
de stat de muzică ți artă dra
matică. Teatrul Național. Opera de 
stat și Filarmonica ; iar Academia de 
bele-arte si-a început activitatea în 
anul universitar 1925—1926 sub in- 
drumare’a venerabilului pictor Ale
xandru Popp.

Dind glas speranțelor legate de în
temeierea acestei instituții. Lucian 
Blaga i-a enunțat rosturile, arătind 
că ea va avea o deosebită impor
tantă pentru tot Ardealul.

Aniversări
UNESCO
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Un mare slujitor al culturii 
românești

Personalitatea lui Nicolae Carto
jan, omul, savantul și profesorul, 
reprezintă încă una din compo
nentele culturii românești în răs
timpul dintre cele două războaie, mai 
ekact între 1920—1940, cînd energii 
ale spiritualității noastre naționale, 
mai mulț sau mai puțin constrinse 
pină acum, favorizate de Unirea din 
1918, ș-au constituit pentru prima 
dată intr-una și aceeași albie, ca 
o forță mai. plină și mai liberă. 
Desigur, domeniul literaturii ro
mâne vechi, studiere» cronicilor.. a 
monumentelor limbii din iscrierile 
religioase, a cărților populare 
domeniu nebănuit de vast și fertil, 
incă nu îndeajuns pus în valoare 
nici pină astăzi — fusese frecven
tat-de oameni de cultură dintre cei 
mai străluciți, de la Mihail Kogăl- 
niceanu și Nicolae Bălcescu, Au
gust Tr^xmiu Laurian și marele 
Hasdeu pînă la loan Bianu și in
comparabilul Nicolae larga, cel 
care în 1901 ți, respectiv, 1904, ti
părise două capitale volume din 
seria sa : Istoria literaturii romă-: 
ne in secolul al XVIII-lea si 
Istoria literaturii religioase a 
românilor pînă la 1688. Nicolae 
Cartojan nu a fost nici Kogălni- 
oeanu, nu a fost nici Hasdeu, nici 
Nicolae Iorga. Dar iată că — gîn- 
dind în spiritul celor enunțate mai 
sus — de numele lui se leagă în
ființarea, în\1930, a unei catedra 
da Istoria literaturii române vechi 
la Universitatea din București — 
eveniment fără precedent în evo
luția învățămîntului românesc — 
catedră independentă, funcționlnd 
cu cursuri și seminarii pentru toti 
cei patru ani de studii ai Facultă
ții de Litere și Filosof ie de atunci; 
IQ ani mai tîrziu, in 1940. Nicolae 
Cartojan avea gata prima mare sin
teză asupra literaturii- române vechi. 
E drept, nu și completă, dar con
cepută și executată -monumental. 
Mărturie stau cele trei volume in 
folio, în ediție de lux, cu ilustrații 
bogate și planșe colorate, apărute 
la Editura Fundațiilor, Intre 
1940—1945.

In calitate de sef al ca
tedrei. din ianuarie 1930, (unde 
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Interesul crescînd arătat operelor 
de artă a determinat apariția. în nu
măr impresionant, a artiștilor profe- 
sidnlști. Lipsa acestui tip de artist — 
dună cum spunea Tudor Vianu — 
demonstrează totdeauna o intirziere 
în evoluția socială. Dacă oină în 1918. 
după datele întocmite de pictorul 
maghiar Szolnay Sândor. Clujul găz
duia vreo zece artiști plastici, in ge
neral de calitate modestă. în 19.35 
— arată tot el — numărul profesio
niștilor din această ramură. între care 
și creatori de neîndoielnică valoare, 
se ' ridicase aproape la 80. Dealtfel, 
același fenomen caracterizează sf 
viata literară, muzicală, teatrală si 
coregrafică a Transilvaniei.

După 1918, conectarea artei la 
ansamblul vieții, prin manifestări 
reprezentative și de mare răsunet, a 
fost marcată de cîteva importante 
evenimente, dintre care vom mențio
na, deocamdată, primul Salon al Tran
silvaniei. „Collegium Artificum Tran- 
silvanicorum", care s-a deschis la 23 
februarie 1921 în Cluj, prin stăruin
ța scriitorilor Gh. Bacalolu, Emil 
Isac. Marin Stefănescu si a artiști
lor "Thorma Jânos, Aurel Popp, Ne
mes Andrăs, Anastase Demian ș.a. 
Au participat 80 de artiști transilvă
neni. între care îi aflăm pe Flaviu 
Domșa, A. Demian. Oct, Bobletec, 
Cornel Minișan. D. N. Cabadaieff, 
Aurel Popp. Eugen Pașcu. N. Bra- 
șoveanu. Elena Popeea, Elisabeta B. 
Latinca, S. Oarșa, Pericle Capidan, 
Ioan Pop. Gh. Florian, alături de ar
tiștii maghiari Acs Ferencz. Boldiz- 
6âr Istvân. Bertie Amălia, Ferenczy 
Băni, Juhasz Erno. Szabo Vera. Mi
kola Andrâs ț.a. ; de sașii H. Bielz, 
Ana Dbschlag, R. Goldschmied, Tru
de Schullerus, C. Lenhar, M. Bro- 
schele și evreii Al. Ziffer. Iosif Klein. 
Szenes Fiildp. Hugo Hund etc.

O asemenea amplă manifestare era 
menită să demonstreze schimbările 
survenite în orientarea vieții publice 
si culturale din Transilvania dttbă 
unirea ei cu România si. totodată, 
să cucerească un rost istoric în con
textul de întărire a principiului îm
părtășirii aceleiași vieți, sub semnul

de Ion ROTARU

Insă funcționase în calitate de 
conferențiar încă din 1923). a 
dispus de autoritatea si mij
loacele necesare formării unei ade
vărate „școli", inițiind și conducând 
direct publicații dintre cele absolut 
trebbincioâie dezvoltării uilei 
culturi pe baze temeinice. Așa este 
Cercetări literare, apărind intre 
1.931—194;5, In cinci volume,fun
damentală, unică de altminteri, 
consacrată exclusiv specialității. 
Aici, ca și în seminariile conduse de 
profesor — ceva mai înainte, 
între 1923—1930, și la Școala Supe
rioară de Arhivistică și Paleografie, 
pe care de asemenea a condus-o —

100 de ani de la nașterea 
lui Nicolae Cartojan

s-au format elevii lui Nicolae Car
tojan, un Dan Simonescu. I.C. Chi- 
țimia, bibliograful N. Georgescu- 
Tistu și alții, bine cunoscuți în țară 
șf peste hotare. Capitale rămîn și 
Textele de literatură română veche, 
colecție Îngrijită de șeful catedrei la 
Editura Casa Școalelor, ’unde I.C. 
Chițimia publica, (studiu și text, 
originalul, fotocopia și traducerea), 
în condiții ireproșabile din punct de 
vedere grafic și filologic, vestita 
Cronică a Iui Ștefan cel Mare. Ver
siunea germană a Iui Schedel (1942). 
Dan Simonescu publica, tot acolo. 
Legenda Iui Afrodițian Persul 
(1942), iar Al. Rosettl dădea cunos
cuta ediție de Scrisori românești 
din Arhivele Bistriței (1944). De o 
importanță similară este și elegan
tul Album de paleografie româ
nească, scos în trei ediții (1926, 1929, 
1940), din ce în ce mai îmbogățite 
pe parcurs, adevărată operă de artă 
tipografică. Firește, o mare lacună 
vin să umple cele două volume din 
Cărțile populare in literatura româ
nească (vol. I 1929, vol. II 1938), 

încrederii reciproce fl *1 drepturilor 
egale pentru toti — enunțate la Ma
rea Adunare de la Alba Iulia. Salonul 
de artă transilvăneană — scria Emil 
Isac despre această primă expoziție a 
înfrățirii (aveau să urmeze altele, la 
fel de reprezentative) — „este cea 
dinții încercare de a dovedi că arta 
plastică... este un prețios element de 
progres a? unui stat modern. Azi, pu
blicul vafputea vedea că oamenii de 
grai deosebit au un singur ideal co
mun. că dinșii vor să contribuie la 
ridicarea cultural-artistică a țării 
noastre". Eficienta primei Academii 
de arte frumoase, înființată de sta
tul român, a fost curind atestată. Da
torită acestei școli a sporit sensibilita

tea față de artă a întregii Transil
vanii, impregnîndu-i încă o formă de 
înțelegere a legăturii cu viata con
temporană. Noua scoală a polarizat 
tineretul, indiferent de naționalitate 
(printre elevi se aflau Tasso Mar- 
chini. Nicolae Brana. Mohy Sândor. 
Ion Vlasiu, Szervătiusz Jeno. Petre 
Abrudah, Fulop Antal Andor^ Eugen 
Gâscă. Coriolan Munteanu. Teodor 
Harșia, Cornel Cenan, Makkăi Piros- 
ka etc.) si a contribuit la acțiunea de 
refacere, de înălțare prin cultură, fapt 
menționat si în documentele vremii. 
Astfel, cu prilejul expoziției primi
lor absolvenți. în 1929. presa a con
semnat si a pus în valoare roadele 
acestei scoli de artă. Intre alții, cro
nicara ziarului de limbă maghiară 
„Ellenzâk" din Cluj, Nagy Rdzsa, 
constatînd rezultatele „surprinzătoa
re" la care ajunseseră tinerii artiști 
proveniti din „rindurile tuturor na
ționalităților". conchidea : „Expoziția 
demonstrează încă o dată că Acade
mia de bele-arte din Cluj este un im
portant factor de cultură, iar activi
tatea desfășurată de ea în Transilva
nia este deosebit de serioasă".

După 1918. arta din Transilvania, 
întrînd în circuitul artei din Româ
nia. a cunoscut nu numai o rapidă 
creștere a numărului artiștilor pro
fesioniști. — la Congresul sindicatu
lui artiștilor plastici din Ardeal, or
ganizat de Aurel Popp și Thorma 
Jânos Ia Baia Mare în 1936. au fost 

opera de o viață a Iul Cartojan. 
alături de Istoria-sinteză și de 
multe altele mai mărunte. Trep
tat, autoritatea și competența 
profesorului s-au impus în cercuri 
din ce -în ce mai largi, de la 
colaborările pentru alcătuirea ma
nualelor de liceu pînă la di
rijarea celebrei colecții a „Clasi
cilor români comentați", apărută 
timp de mai multi ani în marea 
editură craioveană „Scrisul Româ
nesc". Nicolae Cartojan s-a bucu
rat si de supremul titlu la care 
putea aspira un om de cultură 
adevărat, acela de membru al A- 
cademiei Române (a fost ales 

membru corespondent în 1929 și 
membru activ în 1941). ca si de 
onoarea de a fi fost invitat să 
participe la activitatea unor insti
tuții de cultură din străinătate, 
din America. Franța etc. In 1942, 
Universitatea din Padova îi con
feră înaltul titlu de doctor hono
ris causa, prilej cu care va confe
renția despre viata ți opera stol
nicului Constantin Cantacuzino 
(apărută In anul următor, cînd au
torul era chemat să denună un 
bust al stolnicului în holul de 
onoare al Universității unde stu
diase. sub titlul Un grande eru
dite romeno a Padova t Lo „stol
nic" Cantacuzino).

Nu atît din datele biografice pe 
care le deținem (ițiai curind in
signifiante, prea comune), cît mai 
cu seamă din operă (de ar fi să o 
parcurgem nu numai spre a ne 
Instrui, ci și epre a descoperi îndă
rătul ei omul care a scris-o), Ni
colae Cartojan ne apare ca un 
slujitor de o mare noblețe al cul
turii românești. Munca neîntre

Înregistrați peste 300. fată de circa 
100 în 1921, — dar si ridicarea cali
tății creației lor. care se arată îmbo
gățită cu valori necunoscute înainte. 
Astfel, pictorul Szolnay Sândor. unul 
dintre artiștii important! ai acelei 
perioade, afirmă — lntr-o scrisoare 
adresată lui Aurel Ciupe în 1938 ca 
bilanț al realizărilor in cei 20 de ani 
ce trecuseră de la Unire — „faptul 
că azi (1938) în Transilvania se pic
tează de 100 ori mal bine decît cu 20 
de ani in urmă".

Fată de situația anterioară Unirii, 
mai trebuie arătat că. după 1918. miș
cările si curentele artistice din Tran
silvania s-au constituit după afi
nități conforme unor principii co

mune de crea
ție. în timp ce în
tre Costln Petres
cu. Szdpog Sân
dor. G. Dem. Mi- 
rea. Alexandru 
Popp ș.a., de e- 
xemplu, există o 
vădită simpatie 
șl chiar o con
cepție asemănă
toare asupra ar
tei. operele crea
te de Catul Bog
dan. Aurel Popp, 
Szolnay Sandor,

de sașii Hans Mattis-Teutsch. Wal
ter Widmann și Hans Eder, de 
Eugen Pascu. A. Damian. A. Ciu
pe. R. Ladea, Al. Ziffer, Ferdi
nand Gallas. Ion Vlasiu. Fillop A. 
Andor, Szervătiusz Jenă, Gheza 
Vida, Gy Szabo Bela, Emil Cornea, 
Tasso Marchind etc., erau luminate 
dinlăuntru de o înrudită inspirație 
poetică, desprinsă din cercul acelu
iași interes spre progres al socie
tății și stimulate de intenții estetice 
înrudite.

Acum, în zilele Imediat următoare 
aniversării a 65 de ani de la Unirea 
din 1918, ne amintim nu numai 
de comunitatea vizibilă pe care acest 
mare eveniment istoric a creat-o 
în Transilvania între artiștii dife
ritelor naționalități, unificindu-le* 
sforțările creatoare pentru a da sub
stanță unor imagini după chipul pa
triei comune, ci si de principiul său 
de acțiune, cel formulat de Emil Isac 
Si amintit deja : angajarea responsa
bilă a artei pe linia progresului unui 
stat modern de tip nou. Mesajul a- 
cestei solidarități — devenită tradi
ție — a pătruns în conștiința genera
țiilor mai tinere, cu o semnificație 
nouă, datorită redimensionărli vieții, 
in ansamblul ei, după victoria de la 
23 August 1944, care a deschis artei 
virtutea de a se identifica cu reali
tățile contemporaneității și de a se 
încadra — ca o componentă spiritua
lă a existenței colective — în ritmul 
impetuos al epocii noastre socialists.

ruptă. plină de abnegație discretă, 
«e vede din stil, aparent neutru, 
impersonal, din modul atacării 
subiectelor, meticulos, metodic, cu 
mare grijă științifică la furnizarea 
celei mai neînsemnate, aparent, 
informații. A învătat toate aces
tea. probabil, de la loan Bianu. 
Intîrziind zile si nopți asupra 
manuscriselor de la Academie, a 
învățat, probabil, și de la profe
sorul Briikcner. slavistul de la 
Universitatea din Berlin. în 
preajma căruia a stat aproape doi 
ani.

Omul, savantul șl profesorul Ni
colae Cartojan a răzbit, încet, pro
gresiv, prin muncă și răbdare, deloc 
spectaculos, de la condiția de pro
fesor de gimnaziu și liceu (la Giur
giu, la Mînăstirea Dealu, la liceele 
Matei Basarab și Gheorghe Lazăr 
din București) la aceea de func
ționar la Biblioteca Academiei 
Române, mai apoi profesor la 
Școala de paleografie de la Arhi
vele Statului,' în fine conferențiar 
la catedra de literatură română 
condusă de Bianu. Nu era fiu de 
aristocrați și nici odraslă de bur
ghezi îmbogățiți. Cu toate că, în vre
mea studenției, fusese remarcat de 
Titu Maiorescu și de Nicolae Iorga, 
nu a dat curs Invitațiilor, discrete 
nici vorbă, niciunuia dintre ei de a 
colabora activ la Convorbiri sau 
la alte publicații de anvergură. 
Nu-i era, probabil, în fire de a 
ieși neapărat în fruntea gene
rației sale. Nu a fost nici măcar 
fiul unor Intelectuali de tradiție, 
cum ne-am fi așteptat în cazul 
unui studios al literaturii medie
vale. Era numai copilul lui Anghel 
Cartojan și ai Măriei Cartojan, 
născută Petrescu, urmași de moș
neni vechi din ținutul Vlașca. S-a 
născut în satul Călugărenl. cătunul 
Uzunu, acum o sută de ani. la 4 
decembrie 1883. Acolo și-a petrecut 
copilăria, chiar pe locul -unde, 
cu trei veacuri în urmă, se pră
bușise gloria begler-begului Ru- 
meiiei, trufașul Sinan-Pașa, lingă 
podul de peste Neajlov, împodobit 
astăzi cu efigia In bronz a iul 
Mihai Viteazul...

z
LA CRAIOVA

Festivalul teatrului istoric
în cadrul manifes

tărilor înscrise sub 
semnul cinstirii celei 
de-a 65-a aniversări 
de la Marea Unire din 
1 Decembrie ‘ 1918, 
Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, 
A.T.M.. Comitetul de 
cultură și educație 
socialistă al județului 
Dolj și Teatrul Na
țional Craiova orga
nizează cea de-a IV-a 
ediție a FESTIVALU
LUI TEATRULUI IS
TORIC. Această ma
nifestare, devenită tra
dițională, șe desfășoa
ră la Craiova între 
3—8 decembrie și re
unește valoroase co
lective teatrale (Tea
trul National Craio
va. Teatrul de stat 
„Al. Davila" din Pi
tești. Teatrul dra
matic Maria Filoțti" 
din Brăila. Teatrul 
de stat din Reși
ța. de asemenea: Tea
trul liric din Craiova 
și Filarmonica de stat

„Oltenia"), precum și 
un număr important 
de prestigioși exegeți 
ai artei istorice ro
mânești.

In incinta Teatru
lui National. unde 
s-a deschis expoziția 
„Dramaturgia isto
rică românească pe 
scena craioveană". 
sînt prezentate cu a- 
cest prilej: „Politi
ca" de Theodor Mă- 
nescu. „Passacaglia" 
de Titus Popovici. 
„Greul pămîntului" de 
Valeriu Anania. „Des
pot Eraclldul" de Dan 
Mutașcu. „Surorile 
Boga" de Horia Lo- 
vinescu. Cu prilejul 
festivalului sînt sus
ținute spectacole-lec- 
tură si îsl desfășoa
ră activitatea un ce
naclu de dramatur
gie istorică, ce supu
ne atenției piese de 
I. D. Sirbu („La o 
piatră de hotar") el 
Ton Lotneanu („Că
mașa mortii")-

Teatrul National. 
Teatrul liric și Filar
monica de stat „Olte
nia" au în program 
spectacolul de poezie, 
teatru și muzică „Uni
re, fii veșnic slăvi
tă iar Teatrul li
ric programează opera 
„Tudor din Vladi- 
,miri“ de Theodor Bra- 
tu. In zilele festiva
lului se va organiza 
și o „Gală a filmelor 
istorice românești", 
filme care au benefi
ciat de contribuția si 
care au pus în va
loare talentul multor 
actori de prestigiu ai 
Craiovei. în ultima zi 
a „Festivalului teatru
lui istoric". Cetatea 
Băniei va găzdui lu
crările unui colocviu 
pe tema „Dimensiu
nea istorică a drama
turgiei românești con
temporane". în sălile 
Teatrului Național, la 
Muzeul Olteniei, la 
Casa armatei, la Casa 
'-•ărtii. în aula Facul

tății de agricultură, 
pe platforma indus
triala „OLTCIT", la 
Liceul militar „Tudor 
Vladimlrescu", de a- 
semenea, la căminele 
culturale din Malu 
Mare și Breasta. la 
Casa de cultură din 
Segareea au loc intîl-, 
niri cu iubitorii tea
trului. filmului sl căr
ții istorice, lansări ale 
unor recente apariții 
editoriale.

Sint dezbătute crea
țiile vizionate, se 
poartă dialoguri, pa 
teme ca „Valențele e- 
ducative ale teatrului 
istoric românesc". ,,E- 
roul-model. chinte
sență a virtuților uma
ne — prezentă lumi
noasă în teatrul isto
ric românesc", „Revo
luționarul de profesie 
— erou de excepție în 
dramaturgia româ
nească". „Teatrul isto
ric si făurirea epopeii 
naționale".

Scenă din spectacolul Teatrului Național din 
Craiova, cu piesa „Greul pămîntului" de Valeriu 

Anania
Foto : Nlcu-Dan Gelep

cinema
• O lebădă iarna : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 12; 14; 16; 18; 
20, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18: 20.
• Gala filmului francez — „Invitații 
patronului1* : STUDIO (59 53 15) — 19.
• Felix si Otilia : VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 12,30; 15,45; 19.
• Mihai Viteazul: CENTRAL (14 12 24)
— 10; 14; 18.
• Căruța cu mere: BUZESTI (50 43 58)
— 15,30; 17,30; 19,30.
® Fructe de pădure: DACIA (50 35 94)
— 9; 11.15: 13,30; 15,45; 18; 20, VOL
GA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Serbările galante t LIRA (317171)
— 15,30; 17.30; 19,30.
• Pe malul sting al Dunării albastre:
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19,30.
0 Lovind o pasăre de pradă : GIU- 
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 
18; 20.
O Capcană neobișnuită : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15; 20.
• Capturați-i Ia barieră : PATRIA
(1186 25) — 9; 11,30; 14; 16,15; 18,15;
20,15.
• Vrăjitorul din Oz — 9; 11; 13; 17,15; 
Capcana mercenarilor — 15; 19,15 : 
DOINA (16 35 38).
• Cenușă și diamant : UNION 
(13 49 04) — 9,30: 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Cintecul e viața mea : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Dragostea și regina : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
MELODIA (12 06 88) — 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.

• Loto-Prono *82 : FLOREASCA 
(33 29 71) — 8,45; 10,30; 14; 16; 18; 20.
• Rubedeniile : VIITORUL (11 48 03)
— 15.30; 17,30; 19,30.
• Spectacol Ia comandă : MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17,15; 19,30.
• Agonia: ARTA (213186) — 9; 12; 
36; 19.
• Misterele Bucureștilor :. PROGRE
SUL (23 94 10) — 46: 18; 20.
« Urgent... Secret... : FLAMURA 
(85 77 12) — 8,15; 12; 16; 18; 20.
• Cascadorul Hooper : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
• Expresul colonelului von Ryan x
CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,13; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Omul păianjen se întoarce : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15;
17,45; 20.
• Hercule cucerește Atlantida t FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Mitul Fedorei : GRIVIȚA (17 08 58)
— 8,30; 12,30; 14,15; 16; 18; 20.
• Dublu delict : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Domnul Miliard : PACEA (60 30 85)
— 17,30; 19,30.
• Lanțul amintirilor : GLORIA 
(47 46 75) — 9; 14,15; 17,15; 20,15.
• Atenție la gafe ! : POPULAR 
(35 15 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20, 
TOMIS (21 49 46) — 8,00; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Despărțire temporară : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 12,30; 15,30; 18,30.
• Drumul spre victorie : FLACĂRA 
(20 33 40). — 15,3d; 18.
• 39 de trepte : CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, gala 
Atelier) : Rime de mătase — 19.

• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Reverbe
rații — Cinci secole de muzică și 
poezie". Iși dau concursul Leopoldlna 
Bălănuță, Dan Grlgore, Vladimir De- 
veselu, Eusebiu ștefănescu și corul 
„Voces Primavera" — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Faust 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 îl) : Prin
țesa circului — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintii! — 19,30; (sala Grădina Icoa
nei. 12 44 16) : Furtuna — 19,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pețitoarea — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Negru ți roșu — 19; (sala 
Studio) : Inele, cercel, beteală — 18,30.
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19; (sala Giu- 
lești, 18 04 85) : Arta conversației
— 18.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sint 
al dv. — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
® Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La Izvor de dor și cintec 
— 19.
• Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45) : 
Mult zgomot pentru nimic — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cine se teme de crocodil 7 — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Nică fără frică — 17; (la sala Teatru
lui „Ion Vasilescu") : Tigrul purpu
riu cărula-i plăceau clătitele — 10.
• Circul București (11 01 20): Popeye 
marinarul și corabia veseliei — 19,30.
• Estrada Armatei (13 60 64) : Veselia 
are cuvintul — 19,30.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Comitetul Central sl P.C.G. (interior) șl eu personal vă mulțumim 
călduros pentru cordialele dumneavoastră urări adresate cu ocazia celei 
de-a 65-a aniversări a creării partidului comuniștilor eleni.

Cu această ocazie as dori să subliniez că partidul nostru va continua 
să se afle în prima linie a luptei pentru pacea internațională, înfăptuirea 
dezarmării si democratizarea relațiilor internaționale, alături de forțele' pro
gresiste. democratice si iubitoare de pace de pretutindeni.

Sîntem consecvent atașați telului denudearizării Europei si Balcanilor.
Ne exprimăm convingerea că întărirea legăturilor dintre Partidul Co

munist din Grecia (interior) și Partidul Comunist Român va contribui în mod 
deosebit la dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie dintre popoarele 
Greciei si României, in folosul oamenilor muncii din țările noastre, al păcii, 
democrației, independentei naționale și socialismului.

Cu salutări tovărășești.
YANNIS BANNIAS
Secretarul C.C. al P.C. 
din Grecia (interior)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj adresat cu 
prilejul Zilei naționale — Sărbătoarea Regelui

împreună cu mulțumirile mele cordiale, transmit, la rindul meu. Exce
lenței Voastre, calde urări de fericire personală si de bunăstare poporului 
român, pentru dezvoltarea favorabilă a legăturilor de prietenie dintre țările 
noastre.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumim pentru felicitările pe care Excelenta Voastră le-a adresat 
cu ocazia celei de-a 16-a aniversări a independenței țării noastre.

Dorind Excelentei Voastre cele mal bune urări de sănătate si fericire, 
iar poporului român prieten progres și prosperitate. îmi exprim convin
gerea că relațiile dintre tarile noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare.

ALI NASSER MOHAMMAD
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist 'Temenit, 
Președintele Prezidiului Consiliului Suprem 

al Poporului, 
Prim-ministru

Convorbiri la C. C. al P. C. R.
Tovarășii Iosif Banc, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. și Miu Do- 
brescu, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-au întîlnit cu Ma
xime Ferrari, vicepreședinte al 
Frontului Progresist al Poporului 
din Seychelles, ministru al planifi
cării și relațiilor externe, care, la 
invitația C.C. al P.C.R.. efectuează 
o vizită de prietenie in tara noas
tră.

DEPUNEREA JURĂMÎNTULUI MILITAR
In unitățile Ministerului Apărării Naționale

Duminică, 4 decembrie, in unită
țile Ministerului Apărării Naționale 
a avut loc depunerea jurămîntuâui 
de către militarii in termen și cu 
termen redus ai contingentului re
cent încorporat. ,

Desfășurată în atmosfera de pu
ternică emulație patriotică generată 
de sărbătorirea a șase decenii și ju
mătate de la făurirea 6tatului națio
nal unitar român. solemnitatea 
depunerii jurămîntulul militar s-a 
constituit într-o vibrantă mani
festare a sentimentelor de re
cunoștință ale ostașilor fată de luipta 
eroică a înaintașilor pentru păs
trarea și apărarea vetrei străbune, 
pentru ca poporul nostru să trăiască 
liber și stăpin pe destinele «sale. Cu 
acest prilej, cei mai tineri ostași ai 
țării, asemenea întregii armate, în
tregului popor, au dat o înaltă apre
ciere tezelor, ideilor și orientărilor 
cuprinse în magistrala Expunere a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Adunarea festivă consacrată sărbă
toririi a 65 de ani de la făurirea sta
tului național unitar român și și-au 
exprimat deplina adeziune la acest 
document politic de o importantă 
excepțională, care a înfățișat în mod 
strălucit lupta glorioasă de veacuri 
a poporului nostru pentru împlinirea 
înaltelor sale idealuri de libertate și 
dreptate, independență și unitate na
țională, de prosperitate și progres 
social, victoriile istorice obținute în 
anii revoluției și construcției socia
liste, precum și minunatul viitor co
munist al României.

Prin cuvinte insufle ți toare, emo
ționante s-a dat glas dragostei 
nemărginite și devotamentului în
tregii oștiri față de patrie, partid și 
popor, fată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al forțelor 
armate, eminentul ginditor revolu
ționar, exponent al virtuților și vo
cației creatoare a poporului român, 
ctitorul României moderne, a cărui 
strălucită activitate este dedicată bi
nelui și înălțării patriei noastre so
cialiste, unității și independenței 
«ale naționale, cauzei socialismului , 
șl comunismului, făuririi unei lumi 
a păcii și dreptății pe planeta 
noastră.

La festivitățile care au avut loc în 
unitățile militare, în piețe și la mo
numente ce amintesc de evenimente 
de seamă ale istoriei patriei noastre 
au participat general-colonel Con
stantin Olteanu, membru al Comite

în unitățile Ministerului de Interne
Duminică dimineață, în unitățile 

Ministerului de Interne s-au desfă
șurat festivitățile prilejuite de depu
nerea jurămîntului militar de ' către 
ostașii celui mai tînăr contingent.

Aceste emoționante ceremonialurl 
ostășești, care vor rămîne adine în
tipărite în inimile si conștiințele ti
nerilor militari, au avut loc în con
dițiile de vibrant patriotism ale sare 
bătoririi epocalului act al Marii 
Uniri, cînd întregul nostru popor, 
strins unit în jurul partidului, al 
secretarului său general, acționează 
cu nestăvilit elan și fermă angajare 
revoluționară pentru transpunerea 
neabătută în viată a hotăririlor Con
gresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale P.C.R.. pentru îndepli
nirea exemplară a obiectivelor pla
nului de stat pe 1983 și a întregului 
cincinal, pentru înălțarea României 
socialiste pe mărețe culmi de pro
gres si civilizație.

La solemnități, care s-au transfor
mat într-o amplă manifestare a 
dragostei fierbinți fată de patrie, 
partid si popor, fată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. comandantul su
prem al forțelor noastre armate, au 
participat tovarășul George Homos- 
tean. membru al C.C. al P.C.R.. mi
nistru de interne, membri ai Con
siliului de conducere al Ministeru
lui de Interne, activiști de par
tid și de stat, generali si ofițeri 
superiori, membri ai gărzilor patrio

BAUDOUIN
Regele Belgienilor

In cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială. prietenească, s-a procedat la 
o informare reciprocă privind acti
vitatea și preocupările Partidului 
Comunist Român și Frontului Pro
gresist al Poporului din Seychelles, 
exprimindu-se dorința comună de a 
dezvolta contactele și legăturile în
tre cele două partide și țări. A avut 
loc. de asemenea, un schimb de pă
reri asupra problemelor actuale ale 
vieții internaționale.

tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării naționale, 
membri ai Consiliului de conducere 
al Ministerului Apărării Naționale, 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, subunități de gărzi 
patriotice și detașamente de pregă
tire a tineretului pentru apărarea 
patriei, pionieri, părinți ai milita
rilor.

Jurînd credință nestrămutată po
porului român și patriei noastre so
cialiste, tinerii ostași s-au angajat să 
înfăptuiască cu devotament politica 
internă și externă a partidului, să 
nu-și precupețească nici sîngele și 
nici viața pentru străjuirea vetrei 
străbune, să-și amplifice eforturile 
pentru a deveni apărători de nă
dejde ai țării, executînd întocmai 
ordinele patriei, ale comandantului 
nostru suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In acest moment solemn, ei și-au 
reafirmat hotărîrea nestrămutată de 
a face totul pentru transpunerea 
neabătută în viață a hotăririlor Con
gresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, pentru în
deplinirea exemplară a prevederilor 
Directivei privind pregătirea mili
tară și politică a armatei, de a se 
instrui temeinic, in conformitate cu 
cerințele doctrinei militare națio
nale — al cărei strălucit fondator 
este tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Asemenea tuturor ostașilor tării, 
tinerii care au depus acum jurămin- 
tul militar s-au angajat să întîm- 
pine cu rezultate de prestigiu Con
gresul al XlII-lea al Partidului Co
munist Român și cea de-a 40-a ani
versare a victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă.

In spiritul orientărilor și Indica
țiilor date de comandantul nostru 
suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la convocarea-bilant a activului ca
drelor de bază ale armatei, ei iși vor 
consacra întreaga energie dobîndirii 
unei calități noi, superioare in toate 
domeniile vieții si activității ostă
șești. ridicării conștiinței lor patrio
tice. revoluționare, spre a deveni 
buni propagandiști ai politicii parti
dului. Ei au jurat solemn să acțio
neze cu dăruire și abnegație pentru 
a fi Întotdeauna gata să-și îndepli
nească datoria sacră de a apăra. îm
preună cu întregul popor, cuceririle 
socialiste. Independenta, suveranita
tea si integritatea teritorială a 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

tice si ai formațiunilor de pregătire 
a tineretului pentru apărarea patriei, 
pionieri, părinți ai tinerilor militari.

Rostind in fata drapelelor de luptă 
cuvintele sacre ale marelui legămint 
ostășesc, cei mai tineri militari che
mați sub arme și-au exprimat hotă
rîrea nestrămutată de a sluji cu cre
dință si devotament interesele su
preme ale României socialiste, de a 
nu precupeți nici un efort pentru a 
Înfăptui hotăririle de partid și legile 
tării, sarcinile mărețe ce decurg 
pentru activitatea lor din Directiva 
comandantului suprem, obiectivele de 
înaltă răspundere puse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în fata oștirii in 
magistrala Expunere prezentată la 
Adunarea festivă din Capitală con
sacrată sărbătoririi a 65 de ani de la 
făurirea statului național unitar ro
mân.

In lumina cerințelor jurămîntului 
de credință, tinerii militari s-au an
gajat să acționeze cu fermitate și 
perseverentă pentru a se forma, in 
spiritul prevederilor doctrinei mili
tare naționale, ca foarte buni luptă
tori. cu o temeinică si multilaterală 
pregătire de specialitate si politică, 
cu alese 'irtuti corale și cetățe
nești. gata n o clipă să apere cu
bărbăție. mi, â cu întregul
popor, libertatea, independenta și 
suveranitatea scumpei noastre patrii. 
Republica Socialistă România.

Cronica
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, luni dimineața, pe Hector 
Rodriguez Llompart. președintele 
Comitetului de Stat pentru colabo
rare economică al Republicii Cuba, 
care a întreprins o vizită in tara 
noastră.

In timpul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații de prietenie 
și colaborare statornicite între țările 
și popoarele noastre, relații care au 
cunoscut o continuă amplificare și 
diversificare. în spiritul înțelegeri
lor și hotăririlor convenite cu pri
lejul intîlnirilor și convorbirilor 
româno-cubaneze. la nivel înalt. Au 
fost relevate cu satisfacție posibili
tățile pe care le oferă economiile 
celor două țări pentni promovarea 
in continuare a colaborării și coo
perării economice bilaterale pe 
multiple planuri, exprimindu-se ho
tărîrea de a se identifica noi căi și 
acțiuni menite să conducă la dez
voltarea acestei cooperări, la creș
terea schimburilor comerciale In fo
losul ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii și socialismului.

La întrevedere a fost prezent 
Rodney Lopez Clemente. ambasa
dorul Republicii Cuba la București.

In aceeași zi, oaspetele cubanez a 
avut o întrevedere cu Ion Pățan, 
ministrul aprovizionării tehnico-ma- 
teriale si controlului gospodăririi 
fondurilor fixe, președintele părții 
române in Comisia mixtă intergu- 
vernamentală româno-cubaneză de 
colaborare economică si tehnico-ști- 
intifică. Au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea. în continuare, a 
cooperării economice și tehnico-ști- 
lntifice dintre cele două țări în 
domenii de interes comun.

In timpul șederii în tara noastră, 
H. R. Llompart a avut, de asemenea, 
întrevederi cu conducătorii unor 
ministere economice și a vizitat 
obiective economice din Capitală și 
din alte localități.

La încheierea vizitei s-a semnat 
un Aidâ-Memoire privind acțiunile 
menite să conducă la dezvoltarea 
cooperării româno-cubaneze în do
meniile industriei construcțiilor de 
mașini, petrolului și metalurgiei.

Vizita în țara noastră a unei delegații de activiști 
ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

în perioada 28 noiembrie — 5 de
cembrie a.c.. o delegație de activiști 
ai Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice. condusă de tovarășul 
Dallakian K. L., secretar al C.C. al 
P.C. din Armenia, a efectuat o vizită 
pentru schimb de experiență in tara 
noastră.

Oaspeții sovietici au avut convor
biri la C.C. al P.C.R.. Comitetul mu
nicipal București si Comitetul jude
țean Prahova ale P.C.R.. Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, con
ducerile unor unități de creație, au 
vizitat întreprinderi industriale si 
obiective social-culturale din Capi
tală și din județele Prahova și Bra
șov.

Lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică, industrială și tehnică 

Intre România și R. F. Germania
La București au avut loc, luni, 

lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare economică, industrială și 
tehnică Intre Republica Socialistă 
România și Republica Federală Ger
mania. Delegația română a fost con
dusă de loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, iar 
delegația vest-germană de Martin 
Grtiner, secretar de stat parlamen
tar la Ministerul Federal al Econo
miei. Au fost examinate stadiul ac
tual al relațiilor economice româno-

• SPORT • SPORT * SPORT • SPORT
HANDBAL : România — Iugoslavia 24—22 

ECHIPA NOASTRĂ A CÎȘTIGAT 
TITLUL BALCANIC

A patra ediție a Balcaniadei mas
culine de handbal s-a încheiat, la 
Ankara, cu succesul net al repre
zentativei României.

Ea s-a clasat, neînvinsă, pe pri
mul loc. cu 6 puncte.

Pe locurile următoare s-au situat 
selecționatele Iugoslaviei — 4 punc
te. Bulgariei — 1 punct și Turciei — 
1 punct.

In meciul decisiv, echipa Româ

FOTBAL
Duminică, în cea de-a XlV-a 

etapă a diviziei A, s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Rapid — 
Steaua 1—1, Sportul studențesc — 
Dinamo 0—3, F. C. Olt — Universi
tatea Craiova 0—1, Politehnica Iași 
— Jiul 4—0, F. C. Bihor — Chimia 
4—1, Dunărea — S. C. Bacău 0—1, 
F. C. Baia Mare — F. C<- Argeș 
0—2; A.S.A. — Corvinul 2—1, C. S. 
Tîrgoviște — Petrolul 1—0.

Clasamentul : Steaua 20 p., Uni
versitatea Craiova și Politehnica 
Iași — cite 18 p., F. C. Bihor — 
17 p., Dinamo, Sportul studențesc șl 
S. C. Bacău — cîte 16 p., A.S.A. — 
15 p., F. C. Baia Mare și Jiul — 
cîte 14 p., Rapid și F. C. Olt — cîte 
13 p., Corvinul, F. C. Argeș și Chi
mia — cîte 11 p., C.S. Tîrgoviște — 
9 p.. Dunărea și Petrolul — cîte 7 p.

Următoarele echipe au partide 
restante : Dinamo (3). Universitatea

RUGBI
La Toulouse, în prezența a 15 000 

de spectatori, s-a disputat duminică 
meciul de rugbi dintre echipele 
Franței și României, contînd pentru 
Campionatul european — „Cupa 
F.I.R.A.". Gazdele au cîștigat cu 
scorul de 26—15 (19—9), prin punc
tele realizate de Gallion, Esteve, 
Lagisquet (cîte un eseu) și Lescar- 
boura (un eseu, o lovitură de pe
deapsă, un dropgol și două trans
formări). Pentru formația română 
au punctat Radui eseu (un eseu) și 
Podărescu (3 lovituri de pedeapsă 
și o transformare).

In fața unei formații aflate în 
mare formă, dornică de revanșă 
după înfrîngerea suferită anul tre
cut la București, rugbiștii români 
au arătat multe dintre calitățile lor, 
contribuind la un frumos spectacol 
sportiv, bine apreciat de exigentul 
public francez.

Arbitrul englez Roger Quinten- 
ton a condus următoarele echipe : 
Franța > Gabernet — Lagisquet, 

zilei
Cu prilejul Zilei naționale a 

Thailandei. ambasadorul acestei 
țări la București, Seth Herabat, a 
oferit, luni la amiază, o recepție.

Au luat parte Ludovic Fazekas, 
viceprim-ministru al guvernului. 
Gheorghe Chivulescu, ministrul jus
tiției. Gheorghe Caranfil, ministrul 
industriei chimice. Maria Groza, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Paula Prioteasa. adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
reprezentanți ai conducerii unor or
gane centrale șl întreprinderi de co
merț exterior, oameni de artă și 
cultură, ziariști.

Au fost prezenti șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in tara noas
tră. membri ai corpului diplomatic,

★
La încheierea vizitei In țara noas

tră a ministrului planificării econo
miei naționale al Republicii Demo
cratice Somalia, Ahmed Suleiman 
Abdallah. a fost semnat la Bucu
rești, de către Ștefan Bîrlea, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, și ministrul somalez, un 
Aidâ-Memoire.

★
La Invitația Comitetului National 

pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat 
țara. în ' perioada 29 noiembrie-5 
decembrie, o delegație a Consiliului 
portughez pentru pace și cooperare.

Oaspeții au avut Întrevederi la 
Comitetul National pentru Apărarea 
Păcii. Centrul national pentru pro
movarea prieteniei și colaborării cu 
alte popoare. Institutul de științe 
politice și de studiere a problemei 
naționale al Academiei ..Ștefan 
Gheorghiu". Asociația juriștilor, Con
siliul județean Buzău al F.D.U.S., au 
vizitat obiective economice, social- 
culturale și turistice din Capitală si 
din județul Buzău.

în cadrul întrevederilor s-a eviden
țiat necesitatea solidarității mișcă
rilor pentru pace în lupta pentru 
încetarea cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare, pentru securitate și coo
perare în Europa, pentru oprirea 
amplasării de noi arme nucleare cu 
rază medie de acțiune pe continent, 
retragerea si distrugerea celor exis
tente.

(Agerpres)

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Petru 
Enache. membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, a fost 
exprimată dorința reciprocă de a se 
dezvolta în continuare relațiile dintre 
Cele două partide și state. în inte
resul popoarelor român și sovietice, 
al cauzei păcii și socialismului

A fost prezent L. I. Boiko, Însăr
cinat cu afaceri a.1. al U.R.S.S. la 
București.

vest-germane și realizările obținute 
pină acum in desfășurarea schimbu
rilor comerciale. Au fost stabilite, 
de asemenea, noi măsuri pentru dez
voltarea și diversificarea in conti
nuare a cooperării economice, bila
terale și pe terțe piețe, în domenii 
de interes comun.

La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți in comisia mixtă 
au semnat protocolul sesiunii.

A fost prezent dr. Peter Bensch, 
însărcinat cu afaceri a.i. al R.F. Ger
mania la București.

(Agerpres)

niei a învins pe contracandidata la 
titlul balcanic, puternica formație a 
Iugoslaviei, cu scorul de 24—22 
(12—10). Este un nou succes al 
handbaliștilor români, care se a- 
daugă celor obținute cu prilejul 
„Supercupei mondiale" — trofeu cu
cerit de reprezentativa noastră — 
cînd aceasta, pe lingă alte victorii, a 
învins în meciuri directe echipele 
U.R.S.S. și R.D. Germane.

Craiova (1), Corvinul (1) șl F. C. 
Argeș (1).

Meciul restant Dinamo — Univer
sitatea Craiova, derbiul sezonului de 
toamnă, se va juca miercuri, 7 de
cembrie, la București, pe stadionul 
Dinamo, cu începere de la ora 14. 
In deschidere, meciul din „Cupa 
României" dintre Dinamo Victoria 
și S. C. Bacău.

Simbătă, 10 decembrie, se vor des
fășura jocurile etapei a XV-a, după 
următorul program : la București, 
Steaua — F. C. Baia Mare și Spor
tul studențesc — C. S. Tîrgoviște ; 
la Craiova, Universitatea — Rapid ; 
la Petroșani, Jiul — Dinamo ; la 
Pitești. F. C. Argeș — Politehnica 
Iași ; la Oradea F. C. Bihor — 
F. C. Olt ; la Bacău, S. Club - 
A.S.A. ; la Hunedoara, Corvinul — 
Dunărea ; la Rîmnicu Vîlcea, Chi
mia — Petrolul.

Sella. Codorniou, Esteve — Lescar- 
boura — Gallion — Erbanl, Joinel, 
Rives — Condom, ■ Lorieux — Ga- 
ruet, Dintrans, Cremaschi ; Româ
nia : V. Ion — Vărzaru, Lungu, 
Marghescu, Aldea — Podărescu — 
Paraschiv — Rădulescu, Șt. Constan
tin (I. Constantin), Murariu — Ca- 
ragea, Dumitru — V. Pașcu. Mun- 
teanu. Bucan (Bălan).

DE LA ADMINISTRAȚIA 
DE STAT 

LOTO-PRONOSPORT
Numerele extrase la tragerea 

din 4 decembrie 1983
Extragerea I : 53 69 49 44 
Extragerea a II-a : 24 70 54 22 
Extragerea a IlI-a s 4 42 45 30
FOND TOTAL DE ClȘTIGURI : 

492 699 leL

^EXPUNEREA ȚOVARÎșajA WCOUf CUUȘEȘCU 

CU PRILEIUL ANIVERSARII UNIRII, 

INIȚIATIVELE ROMÂNIEI SOCIALISTE

lin mnttnior apel la acțiune
pentru salvgardarea Eurnpei si a întregii 

nneidri de primeidia nucleară
Să prevaleze nu forța armelor, 

ci forța rațiunii
Am ascultat cu viu interes cuvin

tele rostite de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Adunarea festivă 
consacrată Unirii — cuvinte pline 
de un înalt simt de răspundere, cu 
o mare putere de convingere. Ele 
au avut un ecou profund nu numai 
in țara noastră, ci și pe toate meri
dianele globului. Exprimîndu-mi to
tala adeziune la noile initiative de 
pace. îmi dau seama că ele expri
mă aspirația cea mai profundă a 
poporului nostru, dorința lui fier
binte de a-și asigura o viată dem
nă și liberă, bucurîndu-se de bine
facerile unei civilizații care a fost 
obținută cu multe și grele sacrificii. 
E incontestabil că amenințarea cu 
un război nuclear reprezintă cel 
mai mare pericol ce a amenințat 
vreodată omenirea.

Ca fizician, imi pot da perfect 
seama de această amenințare, ea 
este o teribilă realitate. Apariția 
armelor nucleare a schimbat radical 
destinele omenirii. Acumularea de 
mijloace atît de teribile de distru
gere, cursa pentru crearea unor sis

In frontul conștiințelor
înflăcăratele chemări ale secre

tarului general al partidului, pre
ședintele tării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cuprinse in Expunerea 
la Adunarea festivă consacrată ani
versării actului de la 1 Decembrie 
1918, izvorăsc din preocuparea 
neobosită pentru a feri poporul nos
tru și omenirea în ansamblu de pe
ricolul unei catastrofe atomice. Sînt 
chemări de un profund umanism, 
care iși găsesc fidelă reflectare și în 
Declarația Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de 
Stat si Guvernului Republicii So
cialiste România. Sînt mîndru că 
In aceste zile de răspîntie pentru 
soarta Europei și a lumii. România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu do
vedesc. încă o dată, întregii ome
niri înalt umanism, clarviziune, 
spirit de inițiativă și realism pen
tru salvarea popoarelor, a civiliza
ției de coșmarul nuclear. Sînt în
demnuri la acțiuni lucide, recep
ționate la scara întregii țări și cu 
puternic ecou în conștiința lumii.

Să nu fie irosită șansa de a salva 
omenirea de la distrugere

Ca om de știință care a cunoscut 
ororile celui de-al doilea război 
mondial, apreciez Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
Adunarea omagială consacrată 
Unirii ca o nouă și strălucită ple
doarie a României în favoarea pă
cii șl dezarmării. Inițiativele con
ducătorului partidului și statului 
nostru, recenta Declarație a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. Consiliului de Stat și gu
vernului român reflectă cu putere 
preocuparea statornică a României 
socialiste pentru eliminarea de pe 
continentul european a oricăror 
rachete, pentru eliberarea omenirii 
de coșmarul distrugerii nucleare.

Ca și colegii mei — cercetători 
la Centrul de cercetări medicale din 
Tg. Mureș — am reținut ideea că, 
acum, pînă nu este prea tîrziu, po
poarele au înalta îndatorire să ac
ționeze cu toată hotărîrea pentru 
a opri amplasarea noilor rachete și 
dezvoltarea celor existente ; că atît

Pentru civilizația și progresul umanității
Sîntem mîndri de faptul că țara 

noastră, conducătorul iubit al 
partidului șl statului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, expri- 
mînd voința fermă a întregului 
popor, își ridică statornic glasul, 
cu pasiune si perseverentă, pentru 
eliberarea Europei de amenințarea 
rachetelor nucleare, ca o cerință 
primordială a apărării păcii și ci
vilizației mondiale. Expunerea la 
Adunarea omagială consacrată Uni
rii de La 1 Decembrie 1918 a 
pus Încă o dată in lumină stră
dania președintelui României, 
ideile sale generoase și acțiunile 
sale ferme pentrii oprirea cursei 
înarmărilor șl îndeosebi pentru 
oprirea amplasării de noi rachete 
în Europa și trecerea la retragerea 
și distrugerea celor existente, pen- 
țru preîntimpinarea unei catastrofe 
nucleari, pentru salvgardarea pă
cii pe planeta noastră.

In orice sector de activitate a! lu
cra. orice profesiune al exercita 
pacea este condiția esențială pentru 
realizarea marilor obiective de 
dezvoltare pe care ni le-am pro
pus. a proiectelor noastre de viitor.

t V
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15,00 Telex
15,05 Laureațl al Festivalului național 

„Cîntarea României", Ansamblul 
folcloric al Casei de cultură din 
Ineu, județul Arad

15,15 Imagini finlandeze
15.30 Amfiteatru studențesc
16,00 Agrozootehnia pe înțelesul tuturor 

(parțial color)
16.20 Desene animate
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teme capabile să distrugă omenirea 
de mai multe ori, dar mai ales 
transformarea Europei, leagăn al 
unei strălucite civilizații, intr-un 
arsenal capabil oricînd să declan
șeze o conflagrație catastrofală, re
prezintă un pericol cum n-a mai 
fost niciodată pină acum. Un război 
nuclear ar însemna sfîrșitul civili
zației umane.

E limpede că nu putem privi cu 
calm și indiferență escaladarea nu
cleară. E nevoie să acționăm ener
gic — și cu cit mai repede, cu atît 
mai bine. Soluția nu constă în echi
librul groazei și nici in sporirea 
dincolo de orice măsură a mijloa
celor de distrugere, cl, dimpotrivă, 
în lichidarea lor. în instaurarea 
unei lumi a păcii. Reducerea, .eli
minarea armelor nucleare, nu acu
mularea lor pînă la proporții de 
neinchipuit. este soluția vieții, este 
răspunsul rațiunii.

Am convingerea fermă că stă în 
puterea popoarelor lumii să se opu
nă acestei amenințări. Este lim
pede că forțelor războiului li se 
opun, pe toate meridianele. în toa

...Cînd primăvara acestui an se 
metamorfoza în vară, am tras bara 
finală pe ultima pagină a simfo
niei mele intitulată „PAX MUNDI", 
am datat-o. am semnat-o șl am 
răsfoit-o. într-o Împletire de gin- 
duri. de sentiînente, între care s-a 
imnus bucuria ce te încearcă la 
ceasul cînd ti s-a născut o nouă 
lucrare.

Simfonia mea ? O lucrare mo
destă, in rindul atitor altora, cărora 
le respect Înalta statură artistică, 
înrudite cu aceasta prin tematică. 
Protestul Împotriva posibilei con
flagrații a născut multă artă, multă 
muzică — la noi si pretutindeni în 
lume. Muzica românească nu isto
vește să se manifeste împotriva 
războiului. Nu menționez nici un 
titlu de lucrare, nici un autor ; 
6înt multe, sînt multi. Compozitori 
de muzică de operă, simfonică sau 
de cameră, maeștri ai clntului co
ral sau ai muzicii ușoare, la fel ca 
oamenii de artă, ca toti cetățenii 
tării si-au declarat fără șovăială 

timp cit nu s-au epuizat toate șan
sele de înțelegere este posibil să 
se ajungă la un acord care să 
ducă, în ultimă instanță, la elibe
rarea Europei de amenințarea dis
trugerii nucleare. Nu sînt polito
log, dar cred că însuși faptul că 
s-au avansat și de o parte șl de 
alta propuneri demne de luat în 
seamă evidențiază faptul că este 
posibil să se realizeze o Înțelegere, 
dacă vor prevala interesele supre
me ale omenirii, revenindu-se 
grabnic la masa negocierilor.

Pentru not, cercetătorii din do
meniul medical — al căror scop su
prem este tocmai alinarea suferin
țelor oamenilor și vindecarea boli
lor — este de neconceput ca ome
nirea să se autodistrugă intr-un 
război nuclear ; ar fi ceva mon
struos ca o civilizație modernă, care 
s-a dezvoltat în succesiunea a mi
lioane și milioane de ani. să dis
pară în cîteva minute din cauză că 
uriașa forță a atomului este utili

Dar poate că în domeniul nostru de 
preocupări — pregătirea pentru 
muncă și viată a tineretului, forma
rea de buni specialiști și cetățeni 
activi — pacea este cu deosebire 
condiția indispensabilă. De aceea, 
ca profesori și educatori, ca părinți, 
ne exprimăm cu putere totala ade
ziune la politica de pace a tării 
noastre. Susținem cu fermitate 
propunerile realiste și constructive 
cuprinse în Declarația Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Consiliului de Stat și guvernului 
român, Apelul Marii Adunări Na
ționale, care cheamă parlamentele 
și parlamentarii din statele euro
pene, S.U.A. și Canada să acțio
neze pentru realizarea unui acord 
echitabil, care 6ă împiedice insta
larea noilor rachete nucleare si. 
respectiv, să ducă la retragerea și 
distrugerea celor existente.

Dezarmarea, securitatea si pacea, 
condiții ale vieții și muncii pașnice 
ale popoarelor, nu se pot realiza — 
asa cum a menționat, nu o dată, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele statului nostru — prin In

20,45 Teatru TV • „Prima zi a ultimei 
luni", de Iile Ștefan Domașnea 
(color). Premieră pe țară. Inter
pretează : Costel Constantin,
Gheorghe Cozortcl, Ion Besoiu, Ma
riana Buruiană, Dorina Lazăr, 
Dana Dogaru, Aurora Leonte, Mir
cea Șeptilici, Ton Pavlescu, Nae 
Gh. Mazilu. Mircea Anghelescu. 
Bogdan Istvan, Valentin Uritescu. 
Ion Lupu, Șerban Ionescu, George 
Oancea, Emil Hossu, Nicolae Ilies
cu, Valentin Teodoslu, Hans Hu- 
prlch Grum, Stelian Stancu, Ște
fan Hagimă, Ion Niciu, George 
Ulmeni, Vaslle Muraru, Traian 
Zecheru. Regia artistică : Mircea 
Moldovan. Partea I : Oameni pen
tru luptă

11,55 Tezaur folcloric
12,15 Telejurnal (parțial color)
12,30 închiderea programului 

te colturile lumii, forte mult mai 
mari — cele ale păcii și înțelegerii. 
Niciodată n-a fost, pe tot globul, 
un consens atît de impresionant in
tr-o asemenea problemă vitală. 
Peste 4 miliarde de oameni au cu 
totul alte probleme de rezolvat 
decît să piară într-o catastrofă nu
cleară, de aceea trebuie să se tină 
seama de voința și interesele aces
tei forte uriașe care se opune răz
boiului.

Nu cred In soluții miraculoase, 
care ar putea aduce pacea mult do
rită de pe o zi pe alta. Caleamină 
la o lume ferită de această ame
nințare cumplită e lungă, anevoioa
să și va cere eforturi mari. Impor
tant este ca fiecare să-și dea sea
ma de răspunderea sa în fata is
toriei. Sînt absolut convins că pînă 
la urmă interesul acesta fundamen
tal al întregii omeniri — PACEA — 
va avea cîștig de cauză.

Prof. Victor MERCEA 
membru corespondent 
al Academiei

umane
gîndurile închinate păcii, binelui 
omenirii.

Este o parte din frontul conștiin
țelor în numele conștiinței tuturor, 
la gîndul unei răzvrătiri a irațio
nalului — și exprimarea protestu
lui in perimetrul concret al opere
lor muzicale. Front de conștiințe ? 
Fără îndoială — la noi. pretutin
deni. în toată lumea, pentru că 
omenirea este astăzi o singură 
„generație" care, marcată de grija 
ca pămîntul să nu se ofilească, se 
opune cu înverșunare pericolului 
nuclear cutremurător.

Iată de ce cu toții ne alăturăm 
din toată inima glasului conducăto
rului nostru, care cheamă răspicat, 
cu convingere și argumente de 
netăgăduit, la PACE, cel mai de 
preț dar ne care oamenii trebuie 
să-l facă, chiar sl acum, în al 
12-lea ceas, semenilor lor si gene
rațiilor viitoare.

Theodor DRAGULESCU 
compozitor

zată pentru producerea de arme 
tot mai ucigătoare. De aceea, da
toria noastră, ca și a oamenilor 
de pretutindeni, este să facem totul 
pentru a nu permite acest lucru. 
Să nu Irosim — așa cum sublinia 
secretarul general al partidului — 
unica șansă de a salva omenirea, 
civilizația modernă de la auto
distrugere.

In numele acestui țel măreț, noi, 
medicii-ceroetători din Tg. Mu
reș, ne angajăm, alături de întregul 
nostru popor, să facem tot ce de
pinde de noi pentru ca realismul 
și luciditatea să triumfe în Europa, 
în întreaga lume. Pentru ca marile 
pericole ce planează asupra omeni
rii să fie total și definitiv înlătu
rate !

KEREKES Merdard 
cercetător științific principal, 
Centrul de cercetări medicala - 
Tg. Mureș

troducerea de noi armamente dis
trugătoare, prin înmulțirea numă
rului de rachete. Uriașele fonduri 
materiale înghițite de cursa nebu
nească a înarmărilor și-ar găsi o 
utilizare mult mai rațională, umană, 
etică. In investiții pentru ridicarea 
nivelului de viață, de cultură, de 
civilizație al oamenilor, pentru tn- 
florireâ planetei noastre. De ce o 
întrecere războinică în producerea 
și stocarea de arme tot mal sofis
ticate și mai distrugătoare 1 Și de 
ce nu o susținută emulație pentru 
progresul și bunăstarea oamenilor ?

Ar fi o acțiune umană pe care 
istoria vremii noastre ar înregis
tra-o ca un triumf al rațiunii. In 
numele celor mai nobile și înalte 
Idealuri ale umanității, cerem să se 
oprească amplasarea oricăror ra
chete In Europa și să se treacă la 
distrugerea tuturor armelor nu
cleare I

Prof. Eleonora POPESCU 
directoarea Liceului 
de filologie—istorie nr. 1 
din București

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 6 decembrie, ora 20 — 9 de
cembrie, ora 20. In țară : Vremea va 
deveni in genera! umedă cu cerul mai 
mult noros. Vor cădea precipitații lo
cale mal ales sub formă de lapovlță și 
ninsoare mai frecvente tn Banat, Crl- 
șana, Transilvania, Maramureș și Mol
dova. Vîntu! va sufla slab pînă la mo
derat cu unele intensificări îndeosebi 
In zonele de munte. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 8 șl 
plus 2 grade, Izolat mal coborîte, iar 
cele maxime între minus 2 șl plus 8 
grade. Dimineața șl seara ceață locală 
șl cu depunere de chiciură. Izolat con
diții de polei.



Inițiativele si propunerile României, ale președintelui 
Nicoiae Ceausescu - vibrant apel pentru prevenirea 

unei conflagrații atomice

SESIUNEA COMISIEI MIXTE ROMÂNIA - C. E. E. SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A FINLANDEI

Eforturile de pace ale României, propunerile sale concrete sizind 
negocieri pentru a se împiedica amplasarea eurorachetelor și a se lichida 
cele deja instalate continuâ sâ se afle in atenția mijloacelor de infor
mare din diferite țări. Agenții de presă, cotidiane, posturi de radio și 
televiziune consacră comentarii, articole și luări de poziție aportului 
substanțial adus de țara noastră, de președintele ei, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, la salvgardarea păcii pe continent și in lume. In acest sens 
sint evidențiate demersurile constante ale conducătorului partidului și sta
tului nostru in scopul realizării acestor deziderate primordiale ale ome
nirii : dezarmarea - prioritar cea nucleară - pacea.

Ziarul cubanez „JUVENTUD RE- 
BELDE" publică un amplu articol 
în care sînt subliniate eforturile 
României, ale șefului statului român 
în favoarea reluării negocierilor de 
la Geneva, pentru controlul si redu
cerea armelor nucleare. Ziarul rele
vă propunerile făcute de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. intre care si cele 
privind stabilirea dialogului Intre 
Est și Vest, suspendarea — inclusiv 
în Italia — a instalării noilor racheta 
nucleare cu rază medie de acțiune.

„Propunerile președintelui Nicoiae 
Ceaușescu — subliniază ziarul „Ju- 
ventud Rebelde" — au drept scop 
oprirea cursei înarmărilor, prin a- 
doptarea de obligații provizorii care 
ar Însemna suspendarea oricărei in
stalări de rachete, in așteptarea unui 
acord final cu privire la rachetele 
cu rază medie de acțiune".

Ziarul grecesc „ELEFTHEROS TY
POS" inserează un articol intitulat 
„Mesajul domnului Ceaușescu adre
sat lui Craxi".

„Președintele României. Nicoiae 
Ceaușescu — se arată tn articol — 
a transmis primului ministru socia
list al Italiei, Bettino Craxi. un me
saj personal care dezvoltă pozițiile 
românești referitoare la posibilitățile 
de limitare a înarmărilor nucleare. 
Președintele României lșl exprimă 
neliniștea In legătură cu cursa.( 
Înarmărilor și formulează, totodată, 
propunerea de a se angaja schim
buri de vederi Est-Vest pentru a 
se ajunge la un acord de limitare a 
Înarmărilor nucleare. în acest con
text, primul ministru italian a 
acceptat invitația de a efectua o 
vizită oficială la București".

Presa internațională 
despre noile acțiuni 

ale țării noastre, 
ale șefului statului român 

consacrate 
edificării unei lumi 

a păcii și înțelegerii

Sub titlul : „Nu dorim Instalarea 
de arme nucleare. România — pur
tătorul de cuvînt al acestei dorințe", 
ziarul de limbă japoneză „MAI- 
NICHI SHIMBUN" publică o amplă 
analiză a semnificației pe care o 
are Declarația Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., Consi
liului de Stat și Guvernului Româ
niei.

Sint prezentate acțiunile între
prinsa de tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu in ultimele luni. In direc
ția opririi instalării de noi rachete 
în Europa și eliminării celor exis
tente. Totodată, se arată că Româ
nia este, de fapt, purtătorul de cu- 
vint, țara care poate da expresie 
sinceră, dară unei astfel de dorințe. 
România — se arată — nu este 
singură în demersul său curajos 
împotriva instalării oricăror rachete.

Referindu-se la recenta Declarație 
a Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, cotidianul vest-german 
„StlDDEUTSCHE ZEITUNG" scrie 
că „România cere ca Statele Unite

și Uniunea Sovietică să se Întoarcă 
la masa negocierilor". In con
text, ziarul arată că țara noas
tră cere Statelor Unite să înce
teze instalarea noilor rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune în 
Europa, iar Uniunii Sovietice să re
vină asupra măsurilor sale anunțate 
după întreruperea tratativelor de la 
Geneva privind eurorachetele. In 
același timp — subliniază „Stid- 
deutsche Zeitung" — România a 
propus o lntilnire a miniștrilor afa
cerilor externe ai U.R.S.S. și S.U.A., 
care să aibă loc în acest an, precum 
și pregătirea și organizarea. în cel 
mai scurt timp, în prima parte a 
anului viitor, a unei intilniri între 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem ai Uniunii Sovietice și pre
ședintele Statelor Unite.

Postul de radio „SUISSE-RO- 
MANDE" a scos în evidentă, intr-un 
comentariu, poziția realistă, con
structivă a țării noastre în problema 
eurorachetelor, arătînd că România 
a lansat un nou apel la reluarea ne
gocierilor de la Geneva.

Ziarul „ELIMA", din Zair, publică, 
pe prima pagină, un amplu comen
tariu intitulat „România invită Sta
tele Unite și U.R.S.S. să reia nego
cierile". In articol sint reluate pe 
larg ideile și propunerile din Decla
rația Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste 
România.

Referindu-se la inițiativele de 
pace ale tării noastre, cotidianul 
belgian „LE DRAPEAU ROUGE" 
relevă acțiunile întreprinse de pre
ședintele Nicoiae Ceaușescu in ve
derea intensificării eforturilor pen
tru reluarea tratativelor sovieto- 
americane de la Geneva în vederea 
eliminării rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune din Europa. 
Tn cursul uneia dintre ultimele sale 
declarații — relevă ziarul — pre
ședintele Nicoiae Ceaușescu a cerut 
N.A.T.O. să-și retragă eurorache
tele. iar U.R.S.S. să întrerupă pre
gătirile de amplasare a unor rachete 
în R.D.G. și R.S.C.

BRUXELLES (Agerpres). — La 
Bruxelles a avut loc cea de-a III-a 
sesiune a Comisiei mixte România — 
C.E.E.

Delegația României a fost condusă 
de Vasile Pungan, ministrul, comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale, iar delegația 
C.E.E. de Wilhelm Haferkamp, vice
președinte al Comisiei executive a 
C.E.E.

Cele două delegații au procedat la 
un larg schimb de vederi în legă-, 
tură cu relațiile dintre România și 
C.E.E., precum și cu privire la func
ționarea diverselor acorduri care 
reglementează schimburile comer-

★
Tovarășul Vasile Pungan, minis

trul comerțului exterior și cooperă
rii economice internaționale, a avut 
convorbiri cu Willy de Clercq, vice- 
prim-ministru și ministru al finan
țelor și comerțului exterior al Bel
giei. Cu această ocazie a fost semnat 
protocolul dintre Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Uniunea 
Economică Belgo-Luxemburgheză cu 
privire la adincirea cooperării eco
nomice, industriale și tehnice pe 
terțe piețe.

Ministrul român al comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale a avut, de asemenea, o 
întrevedere cu Mark Eyskens,

ciale dintre cele două părți. Consta- 
tind că evoluția schimburilor comer
ciale nu a fost conformă cu dorin
țele lor, părțile și-au reafirmat do
rința de a îmbunătăți această situa
ție, precum și hotârirea lor de a face 
totul pentru realizarea obiectivelor 
acordurilor existente, care au contri
buit, în mod cert, la atenuarea efec
telor situației generale asupra 
schimburilor comerciale reciproce.

Lucrările Comisiei mixte s-au 
desfășurat într-o atmosferă de bună 
înțelegere reciprocă și au prilejuit 
ocazia de a fi reiterată hotărirea de 
a ameliora și diversifica relațiile 
dintre România și C.E.E.

★
ministrul belgian al afacerilor eco
nomice

în cadrul convorbirilor avute cu 
miniștrii belgieni au fost evocate 
evoluția relațiilor economice dintre 
România și Belgia, precum și per
spectivele de lărgire a acestora. S-a 
exprimat voința comună de a se ac
ționa și in viitor pentru identifi
carea de noi forme și metode menite 
să favorizeze lărgirea schimburilor 
comerciale bilaterale, precum și a 
cooperării economice.

A fost prezent ambasadorul Repu
blicii Socialiste România in Belgia, 
Iulian Văcărel.

Se extinde cooperarea tehnico-științifică 
româno — vest-germană

BONN 5 (Agerpres). — La Bonn 
s-au desfășurat lucrările celei de-a 
7-a sesiuni a subcomisiei mixte de 
cooperare în domeniile științei și 
tehnologiei intre Republica Socia
listă România și R. F. Germania. 
Cu acest prilej a fost analizat sta
diul cooperării tehnico-științifice

dintre cele două țări, apreciindu-se 
pozitiv dezvoltarea cooperării, și 
s-au convenit măsuri pentru extin
derea și adincirea acesteia în dome
nii de interes reciproc. Rezultatul 
lucrărilor sesiunii a fost consemnat 
într-un protocol.

Din inițiativa României la Națiunile Unite

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

statului național unitar român
WASHINGTON 5 (Agerpres). — în 

continuarea manifestărilor organiza
te in S.U.A. pentru marcarea aniver
sării a 65 de ani de la făurirea sta
tului național unitar român, la Bi
blioteca Congresului s-a deschis o 
expoziție de carte românească. Au 
fost expuse numeroase cărți de Isto
rie, de cultură, știință șl artă româ
nească, care urmează să rămină în 
colecțiile bibliotecii. Un loc central 
în expoziție II ocupă lucrările re
prezentative cu caracter social-poli
tic. între care se remarcă volume 
din opera și activitatea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu.

Mulțumind pentru donație sl pen
tru organizarea expoziției, reprezen
tanții acestei prestigioase instituții 
americane au subliniat faptul că noile 
volume, alături de numeroasele lu
crări românești existente în bibliotecă, 
oferă cercetătorilor americani, pre
cum si numeroșilor cititori posibili
tatea unei bune documentări în pro
blemele românești. Au fost mențio
nate, de asemenea, bunele relații de 
colaborare pe cane Biblioteca Con
gresului le are cu instituțiile similare 
din România.

în cuvlntul său. ambasadorul 
României în S.U.A.. Mircea Malita. a 
evocat semnificația Istorică a acestei 
aniversări pentru poporul român și a 
mulțumit conducerii bibliotecii pen
tru interesul manifestat in dezvolta
rea schimburilor de informații cu 
România.

La sediul ambasadei a avut loc si 
deschiderea expoziției documentare 
de fotografii „Momente din lupta po
porului român pentru unitate și inde
pendentă națională", vizionată de un 
numeros public.

PARIS 5 (Agerpres). — în Franța 
continuă. In diferite orașe, centre 
universitare, tn cadrul asociațiilor 
de prietenie româno-franceze. mani
festările consacrate celei de-a 65-a 
aniversări a creării statului national 
unitar român. La Grenoble, în ca
drul universității, a fost organizată o 
seară românească, la care au parti
cipat studentl. profesori, cadre didac
tice universitare. Asistenta a urmă
rit cu interes o conferință consacrată 
evenimentului sărbătorit si a vizitat 
apoi o expoziție documentară de fo
tografii si standul de carte româ
nească organizat cu acest prilej.

La Rouen, prin grija Asociației de 
prietenie „Roumanie-Normandie". a- 
niversarea zilei de 1 Decembrie 1918 
a căpătat un caracter sărbătoresc.

După expuneri consacrate semni
ficației evenimentului, participant i 
au vizionat un film realizat de , un 
membru al asociației cu prilejul unei 
vizite în țara noastră, dedicat folclo
rului românesc. Cu acest prilej, 
membrii asociației au luat cunoștință 
de faptul că în Rouen și in împre
jurimi aproape o sută de copii de 
vîrstă școlară au învățat, ca urmare 
a activității desfășurate de asociație, 
cintece si dansuri românești ce vor 
fi prezentate cu diferite prilejuri în 
cadrul unor manifestări culturale.

CIUDAD DE MEXICO 5 (Ager
pres). — în cadrul manifestărilor 
consacrate împlinirii a 65 de ani de 
la făurirea statului national unitar 
român, la Școala „Republica So
cialistă România" din Ciudad de 
Mexico a avut loc o manifestare 
culturală.

In cuvlntul lor. ambasadorul 
României in Mexic, Constantin Bă- 
bălău, și directorul acestei școli au 
arătat că realizarea unirii Transilva
niei cu România la 1 Decembrie 
1918 a fost un proces cu caracter de 
lege, o încoronare a luptei seculare a 
celor mai avansate forțe ale po
porului român pentru împlinirea 
Idealurilor și voinței de unitate. Au 
fost prezentate, totodată, succesele 
social-economice ale României in 
construcția socialismului, încrederea 
de neclintit a poporului român in 
conducerea Înțeleaptă a tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu. președintele 
României, în programul construcției 
noii societăți cu un înalt nivel de 
civilizație si cultură, cu un nivel de 
viată dt mai ridicat.

ROMA 5 (Agerpres). — în cadrul 
manifestărilor dedicate 'celei de-a 
65-a aniversări a făuririi statului na
tional unitar român, la Centrul de 
artă si cercetări meridionale din Co- 
6enza. prof. Ion Dumitriu Snagov, 
lntr-o conferință, a subliniat semnifi
cația evenimentului sărbătorit, pu- 
nind în- evidentă faptul că aceasta a 
fost rezultatul acțiunii maselor popu
lare. care, la istorica adunare de la 
Alba Iulia. au hotărit unirea Transil
vaniei cu tara.

Totodată, vorbitorul a prezentat pe 
larg ideea de unitate și independen
tă națională care de-a lungul seco
lelor a animat tn permanentă pe 
românii de pe ambele versante ale 
Carpatilor.

Cu aceeași ocazie au fost prezen
tate filmele documentare „Alba lu-

lia" și „Izvoare veșnic vii", iar In 
holurile clădirii a fost organizată o 
expoziție documentară de fotografii 
referitoare la evenimentul sărbătorit 
si reflectind realizările obținute de 
tara noastră în anii construcției 'so
cialiste.

COPENHAGA 6 (Agerpres). — Cu 
ocazia aniversării a 65 de ani de la 
formarea statului national unitar 
român, in orașul Holte a fost des
chisă o expoziție documentară de 
fotografii și de carte istorică, reflec- 
tind lupta de secole a poporului 
român pentru unitate șl integritate 
națională.

Profesorul Hanne Haeg șl amba
sadorul României în Danemarca au 
evidențiat, cu această ocazie, impor
tanta deosebită pentru poporul ro
mân a actului istoric de la 1 Decem
brie 1918, cînd a fost realizată în 
fapt dorința de secole a neamului 
românesc.

Bibliotecii din oraș l-au fost do
nate cărțile de istorie prezentate la 
această expoziție.

La Copenhaga. Asociația Dane
marca—România a organizat o seară 
culturală românească. Aceasta a pri
lejuit evidențierea unității poporului 
și a limbii române in toate principa
tele românești.

CARACAS 5 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 65-a aniversări a fău
ririi statului național unitar român, 
în capitala Venezuelei. la Cinemateca 
națională, a fo6t prezentat filmul 
„Nemuritorii". Cu acest prilej au fost 
evidențiate principalele momente din 
lupta poporului român pentru inde
pendentă si unitate națională, subli- 
niindu-se însemnătatea marelui eve
niment de la 1 Decembrie 1918 in 
viata poporului român și pe plan in
ternational.

BRASILIA 8 (Agerpres). — în 
cadrul manifestărilor pentru mar
carea în Brazilia a celei de-a 65-a 
aniversări a formării statului națio
nal unitar român. In orașul Sao 
Paulo a avut loc lansarea cărții 
„Scurtă Istorie a limbii române" de 
Al. Niculescu. Apărută la editura 
„Presența", tn colaborare cu Univer
sitatea federală din Sao Paulo, in 
traducerea prof. Ol mar Guterres de 
Silveira, cartea este prefațată de 
Silvio Elia, cel mai renumit lingvist 
brazilian.

La lansare au participat profesori 
de la facultățile de litere din Sao 
Paulo, istorici, studenti. ziariști

Dezbateri privind necesitatea întăririi 
bunei vecinătăți între state■

nătate se întemeiază ne respectarea 
neabătută a principiilor fundamen
tale ale respectării suveranității și 
independentei naționale, egalității în 
drepturi, nerecurgerii la forță si la 
amenințarea cu forță, reglementării 
pașnice a diferendelor, neamestecu
lui in treburile interne ale altor 
state, cooperării între state și a avan
tajului reciproc.

în concepția României, a președin
telui său, buna vecinătate reclamă 
rezolvarea tuturor problemelor de 
relații dintre statele vecine prin 
negocieri, prin mijloace pașnice și 
este incompatibilă cu politica de 
forță, de agresiune și constringere, 
cu stabilirea de zone de influentă și 
dominație, cu colonialismul, rasismul, 
apartheidul si orice alte forme de 
dominație străină. în acest sens, 
toate statele trebuie să se abțină de 
la orice acțiuni' ostile, care pot să 
afecteze bunele relații dintre vecini, 
in special de la punerea teritoriului 
lor la dispoziția altor state pentru a 
comite acte de forță sau alte acțiuni 
subversive împotriva statelor vecine.

Documentul României. reflectind 
bogata experiență pozitivă a târli 
noastre, a altor țări, enunță un an
samblu de căi si mijloace pentru 
întărirea acestor raporturi, intre care 
întîlnirile la nivel înalt, alte contacte 
si schimburi de vederi. încheierea de 
tratate si acorduri în toate dome
niile. comisiile mixte si alte me
canisme de cooperare permanente 
sau create ad-hoc. proceduri de 
negocieri, consultări și alte forme de 
soluționare a problemelor si litigiilor 
care apar.

NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). — 
In Comisia juridică au început dez
baterile asupra problematicii dezvol
tării si întăririi bunei vecinătăți între 
state, punct inscris pe ordinea de zi 
a Adunării Generale de, România.

In deschiderea dezbaterilor au fost 
prezentate pe larg importanta acor
dată de România, acțiunile și preo
cupările tării noastre, ale președin- ' 
telul Nicoiae Ceaușescu pentru întă-' 
rirea relațiilor de prietenie si înțe
legere, de stimă și respect, de 
cooperare reciproc avantajoasă cu 
țările vecine, cu alte țări ale lumii, 
ca orientare fundamentală a politicii 
externe românești.

Numeroase țări din toate zonele 
geografice sprijină această inițiativă 

. a României prin răspunsurile și do
cumentele trimise O.N.U. privind 
conținutul bunei vecinătăți, prin 
luările de poziție, ca și prin prezen
tarea în comun cu delegația română 
a proiectelor de rezoluție adoptate 
prin consens. -

Delegatul român a Insistat asupra 
necesității de a se trece la exami
narea multiplelor aspecte ale bunel 
vecinătăți, ca și a căilor și mi jloace
lor pentru întărirea raporturilor de 
bună vecinătate, de a se trece la ge
neralizarea principiilor și normelor, 
a experienței pozitive din raportu
rile dintre state vecine.

In continuare au fost înfățișate 
principalele elemente ale amplului 
document de lucru prezentat de 
România la O.N.U. în acest an pri
vind Întărirea si dezvoltarea bunei 
vecinătăți între state. Definite ca 
relații de pace, cooperare si respect 
reciproc, raporturile de bună veci-
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AGENȚIILE de PRESA 
e® -■ pe scurt

I SESIUNEA CONSILIULUI PIE
ȚEI COMUNE. începute duminică

Idupă-amiază la palatul Zappion 
din Atena, lucrările celei de-a 27-a 
sesiuni a Consiliului Comunității

I Economice Europene au continuat, 
luni, prin dezbaterea, cu ușile 
tnchise, a controversatelor pro
bleme ce figurează pe agenda se-

Isiunli, între care in prim-plan sa 
situează reforma bugetară a C.E.E., 
reînnoirea și restructurarea poli-

Iticii agricole comunitare, acțiuni 
de natură să recupereze întîr- 
zierea sub raportul dezvoltării

I tehnologice și industriale etc. Lu
crările sesiunii Consiliului C.E.E. 
se vor Încheia marți.

I DEMONSTRAȚIE DE PROTEST. 
| Peste 2 000 de persoane, majoritatea 

tineri, au participat, la Anvers, la
■ o demonstrație de protest împotriva 

activităților organizațiilor fasciste

șl neofasciste din Belgia. Manifes
tarea a fost inițiată de Frontul 
antifascist national. Demonstranții 
scandau lozinci cerlnd interzicerea 
oricăror activități neonaziste si eli
berarea a opt activiști ai Frontului 
antifascist, arestați anul trecut pen
tru că au manifestat împotriva unei 
adunări a tinerilor neonaziști din 
organizația „Ordinul militar fla
mand".

NOUL PARLAMENT AL TUR
CIEI (Marea Adunare Națională) 
a procedat la alegerea președin
telui său, funcție în care a fost 
desemnat Necmettin Karaduman, 
deputat de Trabzon al Partidului 
Patriei, majoritar în parlament, 
în baza noii Constituții a țării, 
funcția de președinte al parlamen
tului a dobindit prerogative supli
mentare, el puțind să-și asume cu 
titlu interimar sarcina de șef de

stat, atunci clnd acesta este bolnav I 
sau se află în afara țării.

MASURI PENTRU DIMINUA
REA DEFICITULUI BUGETAR 
ÎN AUSTRIA. în Consiliul Națio- > 
nai — camera inferioară a parla
mentului austriac — au loc dezba- 
teri asupra proiectului bugetului de 
stat pe 1984. Potrivit proiectului, 
deficitul bugetar se va ridica, anul I 
viitor, la 94,7 miliarde șilingi. Sint 
preconizate unele măsuri pentru di- | 
minuarea deficitului bugetar. Intra | 
care o majorare cu 25 la sută a im
pozitelor, mărirea considerabilă a . 
tarifelor poștale sl la transporturi.

URȘI POLARI PE STRĂZILE 
ORAȘULUI. Locuitorii orașului [
Churchill, de pe malul Golfului
Hudson, au intrat în panică : pe 
străzile orașului au început să cir- , 
cule... urși polari. In ciuda patru
lelor speciale ale poliției, oaspeții 1 
nepoftiți apar pe străzi in număr 
destul de mare. Specialiștii explică 
prezența lor în oraș datorită foa- I 
mei. întrucît gerurile au întirziat, 
iar golful nu s-a acoperit încă cu I 
gheață, urșii, care vinează focile „la [ 
copcă", nu se pot hrăni. De aceea 
ei vin in oraș atrași, probabil, de 
mirosul de mincare.

Excelenței Sale
Domnului MAUNO KOIVISTO

Președintele Republicii Finlanda
HELSINKI

Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Finlanda vă adresez, 
în numele poporului român și al meu personal, calde felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, iar poporului prieten finlandez multă 
prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Popor harnic, tenace, finlandezii 
au desfășurat dintotdeauna o luptă 
permanentă pentru a învinge vi
tregiile naturii și a-și înfăptui nă
zuințele spre o viată mai bună. Din 
aceste stăruitoare eforturi a rezultat 
o țară ce oferă azi multiple fațete 
ale imaginii de progres. Orașele, 
ce se dezvoltă in liniile generale 
ale arhitecturii și urbanisticii mo
derne, pitorescul satelor și cătu
nelor durate solid în arii adesea 
smulse masivelor păduroase, ca și 
ogoarele, al căror rod încorporează 
mai mult muncă decit fertilitate 
naturală, înmulțirea institutelor de 
învățămînt superior și a centrelor 
de cercetare ilustrează realizări de 
seamă pe linia ridicării gradului de 
civilizație.

Marcind astăzi nea de-a 66-a a- 
niversare a proclamării indepen
denței tării sale, poporul finlan
dez este angaiat în valorificarea 
si îmbogățirea în continuare a pa
trimoniului său material. Pădurile 
nesfîrsite sint surse inepuizabile 
de materie primă pentru industria 
hîrtiei de înaltă calitate și a mo
bilei. prin care Finlanda si-a do
bindit un binemeritat renume pe 
plan mondial. A fost amenajată, 
totodată. în condiții dificile, o în
treagă rețea de mine — de cupru 
și nichel, zinc, cobalt. Finlandezii 
s-au specializat apoi in realizarea 
unor tipuri de mșișini-unelte, în 
electronică și electrotehnică, iar 
construcția de nave s-a dezvoltat 
continuu.

Activitatea constructivă a Po
porului finlandez se împletește cu

o profundă preocupare pentru asi
gurarea păcii, fiind semnificativ 
că mișcarea împotriva cursei înar
mărilor. a instalării rachetelor cu 
rază medie de acțiune în Europa, 
pentru înlăturarea pericolului unui 
război nuclear cunoaște in Finlan
da o deosebită amploare.

Pe plan extern. Finlanda desfă
șoară o politică de neutralitate ac- , 
tivă. Țară ce a găzduit Conferința 
general-europeană, Finlanda se pro
nunță statornic pentru înfăptuirea 
prevederilor Actului final de la 
Helsinki, reluarea și continuarea 
politicii de destindere, aduce o con
tribuție pozitivă in lupta pentru 
oprirea cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare, în vederea fău
ririi securității și asigurării păcii 
pe continentul nostru și in lume.

Relațiile de prietenie si colabo
rare româno-finlandeze au fost 
puternic impulsionate de convor
birile la nivelul cel mai înalt, re
centul schimb de mesaje între tor 
varășul Nicoiae Ceaușescu si pre
ședintele Mauno Koivisto expri- 
mind hotărîrea de a dezvolta a- 
ceste bune raporturi. Există pentru 
aceasta premise favorabile, mani
fest ndu-se de ambele țări dorin
ța de a dezvolta legăturile econo
mice. inclusiv cooperarea în pro
ducție. de a extinde schimburile 
in domeniile științei, tehnicii, cul
turii. invătămintului. in vederea 
unei mai bune cunoașteri .recipro
ce. in interesul celor două popoa
re. al cauzei progresului, destin
derii și păcii.

CU PRILEJUL ANIVERSARII P.PS.M

Secretarul general al Partidului Progresului 
și Socialismului din Maroc l-a primit 

pe reprezentantul P. C. R.
RABAT 5 (Agerpres). — Din 

partea tovarășului Nicoiae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, au fost transmise to
varășului Aii Yata. secretar general 
al Partidului Progresului si Socia
lismului din Maroc, călduroase fe
licitări cu prilejul celei de-a 40-a 
aniversări a creării partidului. îm
preună cu cele mal bune urări de 
noi succese in activitatea viitoare.

Mulțumind, tovarășul Aii Yata a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu calde urări de 
sănătate, precum si sentimentele sale 
de înaltă stimă, respect si aprecie
re fată de inițiativele de înaltă răs
pundere revoluționară privind asigu-

★
RABAT 5 (Agerpres). — La Casa

blanca au avut loc festivitățile pri
lejuite de cea de-a 40-a aniversare 
a creării partidului revoluționar al 
clasei muncitoare din Maroc. în ca
drul unei adunări populare, din par
tea Comitetului Centrai al Partidu
lui Progresului și Socialismului, to
varășul Aii Yata, secretar general al
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Interesele supreme ale popoarelor
continentului, ale întregii omeniri impun

EUROPA SĂ FIE ELIBERATĂ
DE COȘMARUL NUCLEAR!

MAREA BRITANIE : 7 din 10 locuitori sînt împotriva 
instalării noilor arme nucleare

LONDRA 5 (Agerpres). — Par
ticipanta la Conferința anuală a 
Campaniei pentru Dezarmarea Nu
cleară (C.N.D.) din Marea Brita- 
nie au hotărit să organizeze in 
continuare acțiuni menite si 
oprească instalarea rachetelor nu
cleare americane cu rază medie 
de acțiune pe teritoriul britanic. 
Agenția Reuter subliniază că a- 
ceastă mișcare de protest împo
triva înarmărilor nucleare se 
bucură acum de sprijinul a peste 
300 000 membri activi.

tn cadrul reuniunii s-a adresat 
un apel oamenilor muncii care des
fășoară activități economice tn do
meniul militar, cerindu-li-se să în
treprindă acțiuni impotriva armelor 
nucleare. Pe de altă parte, in cursul 
dezbaterilor — la care au luat 
parte peste 2 000 de delegați — s-a 
subliniat că 70 la sută din popu
lația Marii Britanii se pronunți 
impotriva instalării rachetelor nu
cleare americane cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul britanic.

R.F. GERMANIA:
Demonstrație la o baza 

unde sînt stocate 
rachete

BONN 3 (Agerpres). — fn fața 
bazei militare americane din loca
litatea vest-germană Schwaebisch 
Gmuend s-a desfășurat o de
monstrație antinucleară. Patru de
monstranți — trei vest-germani și 
un american — au fost arestați. La 
această bază sint stocate rachete 
nucleare „Pershing-1“, precum și 
elemente ale rachetelor „Per- 
shing-2".

ITALIA : Să se sisteze pregătirile pentru amplasarea 
rachetelor I

ROMA 8 (Agerpres). — Un lanț 
uman de aproape 15 km, format 
din miUtanți ai mișcărilor anti
nucleare din Italia, a barat dumi
nică intrarea la baza militară de la 
Sigonella (Sicilia), aparținind for
țelor aeriene americane, unde 
săptămîna trecută au sosit primele 
componente ale rachetelor nucleara 
americane.

Participant!! la mișcarea anti
nucleară — mii de reprezentanți 
ai tuturor păturilor șociale din

Italla — au format un lanț viu pe 
distanța Catania — baza Sigo
nella, exprimîndu-șl protestul 
împotriva desfășurării în Sicilia a 
rachetelor nucleare de tip „Cruise". 
Exprimînd dorința opiniei publi
ce italiene, participanții la de
monstrație au cerut desființarea 
bazelor militare nucleare, sista
rea pregătirilor pentru desfășura
rea de rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune in Italia.

SUEDIA : Lupta împotriva 
pericolului atomic — 

sarcină prioritară
STOCKHOLM 5 (Agerpres). — 

Organizația „Medicii suedezi împo
triva armelor nucleare" apreciază 
că lupta impotriva pericolului 
unui război atomic este sarcina 
prioritară a medicilor, deoarece 
orice alte probleme medicale de
vin lipsite de conținut in cazul 
unei conflagrații termonucleare — 
s-a arătat la adunarea organizației, 
desfășurată, la sfirșitul săptă- 
minii trecute, la Institutul Karo- 
linska din Stockholm.
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rarea păcii și securității Internațio
nale.

Adresînd vil mulțumiri pentru pre
zenta delegației Partidului Comunist 
Român la festivitățile organizate Ia 
Casablanca cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a creării Partidului 
Comunist din Maroc, tovarășul Aii 
Yata a urat poporului român, în 
numele militgntilor partidului pe 
care-1 conduce, noi și însemnate 
succese în opera de edificare a so
cialismului in România.

Schimbul de mesaje a foșt prile
juit de primirea de către tovarășul 
Al! Yata a reprezentantului Parti
dului Comunist Român la festivități, 
tovarășul Cornel Onescu. membru al 
C.C. al P.C.R.

★
partidului, a relevat pe larg drumul 
parcurs de partid și activitatea sa. 
poziția partidului în probleme inter
naționale.

Din partea P.C.R., a tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, au fost 
adresate un salut tovărășesc și calde 
felicitări partlcipanților și tuturor 
militantilor partidului, de către re
prezentantul partidului nostru ia 
festivități.

în cadrul unei expoziții consacrate 
celor patru decenii de activitate a 
partidului sint înfățișate relațiile in
ternaționale ale Partidului Progresu
lui și Socialismului. Aici, la loc de 
frunte se prezintă raporturile de 
prietenie și respect reciproc dintre 
P.P.S. și P.C.R., întîlnirile fructuoase 
dintre tovarășul Nicoiae Ceaușescu și 
tovarășul Alt Yata.

R.P. POLONĂ : 175 milioane 
tone de cărbune - în pri
mele 11 luni ale anului

VARȘOVIA 5 — Trimisul Agerpres. 
Constantin Badea, transmite : Polonia 
a sărbătorit Ziua minerului, sărbă
toare tradițională a oamenilor muncii 
din cea mai importantă și cea mai 
veche ramură industrială a tării. 
Cărbunele — principala bogâție sub
terană — este coloana vertebrală a 
economiei poloneze. Rezervele cunos
cute de cărbune sint de 62 miliarde 
tone, iar cele prospectate — de alte 
102 miliarde tone. Polonia se situează 
pe locul 5 la rezerve și pe locul 4 la 
producția de huilă între producătorii 
mondiali.

In anii socialismului, industria căr
bunelui a făcut pași mari pe calea 
modernizării. în special în ce privește 
mecanizarea și automatizarea.

Odată cu intrarea in vigoare a nou
lui program economic, adoptat de 
Congresul al IX-lea al P.M.U.P.. ten
dințele de declin din anii 1980—1981 
au inceput să fie frînate și acum lu
crurile se îndreaptă spre stabilizare. 
Totul arată — declara Czeslaw Pio
trowski. ministrul minelor și ener
giei, într-un interviu recent — că 
planul de extracție pe acest an va 
fi îndeplinit. Pină la finele lui noiem
brie am extras 175 milioane tone 
cărbune si pentru realizarea deplină 
a planului anual ne mai rămln 15 
milioane tone.

ORIENTUL MIJLOCIU
DAMASC (Agerpres). — Agen

ția de presă siriană SANA în
tomnează că trei avioane ame
ricane au fost doborite, duminică 
dimineața, In regiunile Jounieh, Kfar 
Salwan și Al Zaarour, de apărarea 
antiaeriană siriană, in momentul in 
care efectuau un raid asupra pozi
țiilor deținute de Siria in Liban. Po
trivit purtătorului de cuvînt militar 
citat de agenție, unul dintre piloții 
avioanelor doborite a fost făcut pri
zonier.

WASHINGTON (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Pentagonului 
a anunțat că avioane de oe nave 
aparținînd flotei a Vl-a a S.U.A. au

bombardat poziții siriene din nordul 
Munților Shouf și regiunea Meth din 
Liban. El a precizat că raidul 
a constituit o ripostă la tirul artile
riei siriene impotriva avioanelor 
americane, care, la 3 decembrie, efec
tuau zboruri de recunoaștere deasu
pra Libanului. Două avioane au fost 
doborite, iar soarta echipajelor lor 
nu este cunoscută — a arătat purtă
torul de cuvînt american.

BEIRUT 5 (Agerpres). — Un au- 
tomobil-capcană a explodat, luni di
mineață. in cartierul rezidențial Ta- 
rik El Jedide. din sectorul de vest 
al Beirutului, provocînd moartea a 
14 persoane sl rănirea altor 83.

Președintele Republicii Elene despre 
gravitatea situației internaționale

ATENA 5 — Trimisul Agerpres. 
Constantin Benga, transmite : Intr-o 
alocuțiune rostită cu prilejul dineului 
oferit in onoarea șefilor de stat și de 
guvern participanti la reuniunea la 
nivel înalt a C.E.E. de la Atena, pre
ședintele elen. Constantin Karaman
lis, a subliniat că întîlnirea are loc 
într-un moment in care situația in
ternațională se dovedește sumbră si 
în care omenirea este profund zgu
duită de o criză multiformă. „Confu
zia si iresponsabilitatea care domnesc 
astăzi In lume — a arătat președin
tele Karamanlis — sînt de aseme

nea natură. Incit însăși pacea lumii 
este pusă în pericol". Președintele 
Greciei a subliniat, cu același prilej, 
că. în acest climat international în
cărcat. Plata comună se află în cău
tarea de soluții pentru problemele 
șale, „care sint numeroase sl dificile", 
„în afara problemelor sale mari si 
de lungă durată — a arătat președin
tele grec <— cum sînt unitatea econo
mică și politică, C.E.E. are de în
fruntat probleme deosebite șl urgen
te, care vor face obiectul dezbaterii 
din aceste zile".
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