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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ieri, la Sinaia, a avut loc 

CONSFĂTUIREA DE LUCRU
privind activitatea in agricultură, dezvoltarea mai puiernică a proMei vegetale si animale 
in gospodăriile personale ale membrilor cooperatori si ale producătorilor particulari

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
a avut loc, marți, 17 ianuarie, 
la Sinaia, o consfătuire de 
lucru privind activitatea în 
agricultură și îndeosebi dez
voltarea mai puternică a 
producției vegetale și ani
male in gospodăriile perso
nale ale membrilor coopera
tivelor agricole de producție 
și in gospodăriile producăto
ri lor particulari, in vederea 
înfăptuirii și in acest sector 
a importantelor obiective 
stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națio
nală ale partidului.

Ld sosire, conducătorul 
partidului și statului nostru a 
fost intîmpinat de partici
pau ți cu cele mai calde sen
timente de dragoste și stimă, 
cei prezenți scandind cu în
suflețire „Ceaușescu — 
P.C.R. !“.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului, în prezi
diu au luat loc tovarășii 
Constaiitin Dăscălescu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Ion 
Coman, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, Paul Niculescu, Miu 
Dobrescu, Petru Enache, 
Ștefan Mocuța, Ana Murcșan, 
Richard Winter, Gheorghe 
Stoica, Nicu Ceaușescu.

La lucrări au pârticipaț 
primii secretari și secretarii 
cu probleme de agricultură 
ai comitetelor județene de 
partid, cadre din conducerea 
Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Uni
unii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, 
a altor ministere și instituții 
centrale, directorii generali Și 
directorii cu producția zooteh
nică ai direcțiilor județene 
pen tiu agricultură și indus
trie alimentară, președinții 
uniunilor județene ale coope
rativelor agricole de produc
ție, președinții comisiilor ju
dețene ale producătorilor 
agricoli din localitățile ne- 
cooperativizate, primari de 
comune, specialiști, țărani 
cooperatori și CU gospodării 
particulare din diferite zone

CUVINTAREĂ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
jțsință din proprietatea comu- nă a cooperativelor peste 840 

j mii hectare teren agricol, din 
' care peste 740 mii hectare ■jteren arabil. Țăranii cu gospodării particulare din zonele necoopera- ! tivizate dețin în proprietate peste 1 410 000 ha teren agricol, din care peste 504 mii ha teren arabil. împreună, aceste suprafețe reprezintă 15 la sută din suprafața agricolă a țării și 12,5 la sută din suprafața arabilă. La aceasta trebuie adăugate suprafețele de pășuni care sînt închiriate cooperatorilor sau țăranilor din zonele necooperativizate.De asemenea, țăranii cooperatori și particulari dețin în proprietate peste 49 la sută din efectivele de vaci, 27,5 la sută din porcine, circa 49 la sută ovine și circa 57 la sută din păsările ouătoare.După cum se poate vedea, numai din aceste cîteva date, gospodăriile țăranilor cooperatori și ale țăranilor particulari au un rol foarte important în agricultura patriei noastre. Trebuie să spunem însă deschis că producțiile obținute atît pe terenurile arabile,'cît și pe pășuni și finețe, precum și în domeniul creșterii animalelor nu sînt pe măsura bazei materiale și a posibilităților de care dispun aceste gospodării. De aceea este necesar să luăm toate măsurile în vederea creșterii mai puternice a producției agricole, vegetale și animale, și în acest sector foarte important.Așa cum se menționează și în programul pe care l-ați studiat, agricultura socialistă — de stat și cooperatistă — va'avea, fără îndoială, și în viitor rolul determinant în agricultura românească. Dealtfel, ea asigură astăzi în întregime necesarul de cereale al țăflb. ,Cga mai mare parte a necesarului producțle.Ljle~carne, de~Iâpte~"dh' o"KIjLalte4iD5aîfâg_^malie‘rg, La consfătuirea din decembrie am discutat pe larg problemele legate de agricultura socialistă, de agricultură în general. De aceea, .nu doresc să mă mai refer acum la această problemă. Doresc numai

Stimați tovarăși,în cursul anului 1983, Comitetul Central a adoptat Programul de îmbunătățiri funciare și irigații' în vederea asigurării, în orice condiții de climă, a unor recolte sigure și stabile. De asemenea, Ia consfătuirea din luna decembrie a anulyj, trecut s-an.. .dezbătut—pe- îarg măsurile privind înfăptuirea neabătută a hotăririlor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale și realizarea, în anul 1984, a unor recolte record. Toate ' problemele dezbătute cu acest ?: prilej constituie obiective pentru întreaga noastră agricultură — și trebuie să acționăm cu toată ho- i; tărîrea în vederea realizării lor în bune condiții ! iîja. actuala consfătuire de lucru _— consacraTă".tot problemelor a- griculturii — s-a dezbătut_Progra- mul unic de creștere ajjroducțfei agficole~frr~gospodăriile personale ale membrilor cooperativelor agricole de producție și în gospodăriile țăranilor particulari. Acest program constituie o parte integrantă a planului și măsurilor stabilite în vederea realizării hotăririlor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului privind dezvoltarea mai puternică a agriculturii — ca ramură de bază a economiei naționale — și realizarea unei noi revoluții agrare.Realizarea acestui obiectiv fundamental impune perfecționarea continuă a relațiilor de producție în agricultură, asigurarea unei puternice baze tehnico-materiale, în vederea creșterii continue a producției agricole vegetale și animale.Programul pe care l-am discutat astăzi are drept scop realizarea măsurilor stabilite pentru întreaga agricultură și în sectorul gospodăriilor personale ale țăranilor cooperatori și în gospodăriile țăranilor particulari.. După cum este cunoscut, țăranii ’ cooperatori primesc anual în folo- s
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ale țării, cu bogată experien
ță în creșterea animalelor, în 
obținerea de producții agri
cole ridicate.

în cadrul consfătuirii au 
luat cuvîntul tovarășii : Ni
colae Vereș, prim-secretar 
al Comitetului județean Mu
reș al P.C.R., Dragoș Măgu- 
reanu, țăran cu gospodărie 
particulară din comuna Po- 
jorita, județul Suceava, Be- 
none Morărețu, secretarul 
comitetului comunal de par
tid Vaideeni,, județul Vîlcea, 
Dumitru Ciucîea, prim-vice- 
președinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popu
lar județean Maramureș; 
Elena Topliceanu, țărancă cu 
gospodărie particulară din 
comuna Dămuc, județul 
Neamț; Ion Drăghici, țăran 
cu gospodărie particulară din 
comuna Sadu, județul Sibiu; 
Emil Raus, țăran cu gospo
dărie particulară din comu
na Zagra, județul Bistrița- 
Năsăud; Stefan Rab, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Covasna al P.C.R.; Cor
nelia Cosma, secretarul co
mitetului comunal de partid 
Livezile, județul Alba; Mihai 
Șagău, țăran cu î gospodărie 
particulară din comuna Alu- 
niș, județul Mureș; Gheorghe 
Ilorhocescu, secretarul comi-t 
tetului comunal de partid Ji
tia, județul Vrancea ; Iosif 
Imre, țăran, cu, gospodărie 
particulară din comuna Că- 
pîlnița, județul Harghita; 
Aurel Miculescu, secretarul 
comitetului comunal de par
tid Slatina-Timiș, județul 
Caraș-Severin; Mircea Barti- 
cel, președinte al Comisiei 
județene a producătorilor a- 
gricoli din zona necooperati- 
vizată a județului Bacău; 
Victor Popescu, președin
te al Comisiei județene a 
producătorilor agricoli din 
zona necoopprativizată a ju
dețului Brașov ; Ion Popa, 
țăran cu gospodărie particu
lară din comuna Valea Dof- 
tanei, județul Prahova; 
Gheorghe Nicolae, prim-vi- 
cepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popu
lar județean Argeș.

Participanții la dezbateri

au subliniat importanța a- 
cestei consfătuiri, ce se 
înscrie în practica intîlniri- 
lor permanente pe care to
varășul Nicolae ’Ceaușescu 
le are cu activul de partid 
și de stat, cu cadrele de con
ducere, cu oameni ai muncii 
din toate domeniile de acti
vitate, în vederea stabilirii 
direcțiilor principale de ac
țiune pentru dezvoltarea 
multilaterală a economiei 
naționale, pentru realizarea 
unei calități noi în toate do
meniile, pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste. In 
cadrul consfătuirii a fost re
liefat rolul esențial al secre
tarului general al partidului 
în elaborarea și înfăptuirea 
politicii de dezvoltare armo
nioasă, susținută, a tuturor 
ramurilor economiei româ
nești, realizarea unei agri
culturi intensive, moderne, 
de înaltă productivitate, 
factor important al progre
sului economico-social al 
patriei, al creșterii venitului 
național și bunăstării între
gului popor.

Consfătuirea a prilejuit 
un fructuos schimb de ex
periență, vorbitorii relevind 
inițiativele și acțiunile efi
ciente întreprinse de orga
nele și organizațiile de par
tid, de consiliile populare, 
rezultatele valoroase ale 
gospodarilor fruntași priviiid 
buna folosire a pămîntului 
și obținerea unor recolte 
mari, creșterea efectivelor 
de animale și a producțiilor 
acestora.

în mod unanim, cei care 
au luat cuvîntul au relevat 
însemnătatea Programului 
unic de creștere a producției 
agricole în gospodăriile per
sonale ale membrilor coope
rativelor agricole de produc
ție și în gospodăriile produ
cătorilor particulari, aprobat 
de Comitetul Perlitic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., docu
ment ce evidențiază preocu
parea constantă a partidului 
nostru de a asigura perfec
ționarea neîntreruptă a ac
tivității din toate sectoarele

(Continuare in pag. a IlI-a)

să subliniez că, pornind de la importanța și rolul determinant pe care sectorul socialist agricol îl va avea și în viitor, nu eșț§_admis-— și nu trebuie — sa"neglijăm în nici un fel sectorul gpspod&rtttor" personale "ale cooperatorilor și gospodăriilor țăranilor particulari. Pe drept cuvînt, în consfătuire s-a discutat și s-au arătat o seriâ de lipsuri și neajunsuri. Este cu totul adevărat că organele de stat și organele de partid, îndeosebi organele agricole, nu au acordat aten- ția necesară sectorului gospodării— lor "populației. Aceasta s-a reflectat și se reflectă negativ și în producțiile care se obțin, precum și în contribuția acestui sector la fondul de autoaprovizionare, la fondul centralizat al statului de produse agroalimentare.Programul pe care l-am discutat astăzi pornește, după cum ați putut reține, de la necesitatea folosirii raționale a pămTntului, "principafuT- mTjloc de producție agricolă. Tndi=- fererff-de-fbrma de proprietate, fikpămîntul constituie un bun al în- "i'tregii societăți și trebuie să fie ast- ilfel muncit îneît să asigure buna u aprovizionare, hrana întreguluipopor 1Este deci necesar să se asigure buna gospodărire și creșterea con-_ tinuă a potențialului'productfv"al p ănîîhtului prin efectuarea" lucră- rilor de irigații, desecări, combaterea eroziunii solului și alte lucrări de fertilizare necesare.Elaborînd programul de irigații și îmbunătățiri funciare, am avut în vedere întreaga suprafață a țării, deci și zonele necooperativizate — și trebuie să elaborăm, în fiecare județ, măsurile necesare pentru a cuprinde toate zonele unde se impun lucrări de combatere a eroziunii, de desecare și de irigare a suprafețelor, pentru care avem condiții corespunzătoare.Conform prevederilor legilor țări i, țoți__ deținătorii de .terenuri agricole, sub orice formă, au obligația săTeTUcreze, să cultive în

treaga suprafață și să crească un anumit număr de animale. Nimeni nu poate deține pămînt fără să-l lucreze și să obțină maximum de producție. Cine nu lucrează pămîn- t ul-pi erde . d reptOTrife-fotosi-nță-saff de proprietate — și întreaga suprafață urmează să treacă în proprietatea cooperativei sau să fie repartizată, pentru a fi lucrată, altor țărani.De asemenea, toate._unițățile ..industriale și sociale "care au în curți sad în folosință suprafețe de teren agricol sînt obligate să lucreze întreaga suprafață. Cu atît mai mult se impune această obligație pentru unitățile agricole de stat, pentru S.M.A.-uri, pentru cooperativele agricole de producție. Toți deținătorii de teren agricol, sub orice formă, vor trebui să aibă plan de cultură și de creștere a animalelor 1în programul discutat se dau exemple de ce culturi se pot cultiva pe terenurile în folosință sau în proprietate, astfel îneît să se obțină produsele necesare consumului propriu, cît și pentru valorificarea prin contracte cu unitățile de stat.De asemenea, în program se prevăd obligații ferme pentru creșterea unui anumit număr de animale și păsări, spre a asigura pe deplin consumul propriu și a contracta și cu organizațiile de stat sau cooperatiste.Am discutat, pe larg, aceste probleme. Avem prevederile legale în această privință, de aceea nu doresc să mă opresc asupra lor. Se impun însă măsuri hotărîte pentru ca, în urmățorli_2__ani, ,să realizăm în întregime aceste prevederi", spre a intra în următorul cincinal — 1986—1990 — cu o situație bună în domeniul creșterii animalelor, asi- gurînd astfel condițiile necesare înfăptuirii ultimei etape a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.în vederea înfăptuirii prevederilor din program este necesar să 

înflăcăratele chemări 
ale președintelui 

Nicolae Ceaușescu 
la înlăturarea 

primejdiei unui război 
nuclear — expresie 

a răspunderii 
pentru destinele 
întregii umanități

Grupaj de adeziuni 
și ecouri
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acționăm, cu toată hotărîrea, pentru întărirea ordinii, pentru o disciplină fermă în ce privește ținerea evidenței întregii suprafețe de teren. în cadastru, în__ registrul,agricol 'cdmRWal* 'trebuie-să se înscrie întreaga suprafață deținută, de unitățile-de stat șicooperatiste, de orice cetățean, întreprindere sau instituție. Anual, va trebui să se stabilească planul de cultură și de creștere a animalelor pentru toți deținătorii, sub orice formă, de pămînt.Sînt de acord cu propunerile formulate aici ca să avem în vedere ca țgțapiLfi^e^dețin. pășuni sau fînețe mai, multe, în loc ,s.ă.y.în- dă surplusul, să crească" un număr mai mare, de" animale. Este mult mai avantajos și pentru ei, și pentru economia națională, ca, în Ioc să transportăm fînul sute .de kilometri, să-l consumăm la fața locului, dezvoltînd .creșterea animalelor, asigurînd carne, lapte, lînă și alte produse.Avînd în vedere că în gospodăriile populației rămîn cantități însemnate de lînă, de piei și ținînd seama de faotul că există, de asemenea, mari posibilități pentru prelucrarea și a altor resurse materiale locale, se impune să aplicăm cu mai multă hotărîre prevederile privind dezvoltarea micii in- d uistril _î a JțgatenocâîîtățTie7~ih clu siv la sate. Am"acum TffVedere, în mod deosebit, unitățile pentru prelucrarea pieilor de ovine și a linii ce rămîne.la țărani.în același timp trebuie să acordăm atenția necesară înfăptuirii prevederilor legilor privind sistematizarea localităților, a comunelor și satelor și creșterea suprafeței agricole, și - arabile..p.e..Sje.am.cL.re-_ ducgf.fl_șupr.afețeiL.^onstrtjjjsu.__.Voi da numai un exemplu, tovarăși : de obicei o locuință ocuoă p(l—60 mn, în afară de ceea ce ocuoa con-' strucțiile gospodărești. Dacă realizăm locuințe cu un etaj sau cu două, înseamnă că fiecare gospo-..... ——... ........ 
(Continuare în pag. a IlI-a)

„Unirea este sufletul 
poporului român, 

este glasul României"
în urmă cu 125 de ani, In memo

rabila zi de 24 ianuarie 1859, voința 
poporului român de a-și reface uni
tatea națională și de stat pe vechea 
vatră strămoșească primea, in par
te, consacrare prin alegerea in ce.e 
două principate — Moldova și Mun
tenia — a unul singur domnitor, in 
persoana colonelului Alexandru 
Ioan Cuza. „Victorie remarcabilă a 
maselor de țărani, meșteșugari, lu
crători și tirgoveți, a cărturarilor 
progresiști și patrioți, Unirea Prin
cipatelor — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — a reprezentat 
actul care a pus bazele statului na
țional român modern".

Unirea din 1859 s-a înfăptuit pe te
melia de granit a comunității de via
ță economică, politică, culturală, a 
originii comune 
de neam și limbă 
a poporului ro
mân — ponor 
plămădit unitar 
în străvechea va
tră a Daciei și 
care își avea tra
diții de organi
zare statală de 
peste două mile
nii. Ea își trăgea 
seva din rădăci
nile viguroase ale 
Unirii din 1600, 
cind cele trei 
țări românești — 
Moldova, Munte
nia și Transilva
nia — s-au unit 
sub sceptrul lui 
Mihai Viteazul, 
eroul național al 
tuturor români
lor, înfăntuin- 
du-se actul cel 
mai strălucit al evului mediu ro
mânesc.

Tot ceea ce s-a acumulat In „18 
veacuri de lucrare a poporului asu
pra lui însuși" — vitejie, curaj, în
țelepciune, meșteșugul armelor, ca și 
cel al diplomației, dorul de liber
tate, setea de neatîrnare și senti
mentul de unitate, argumentele spa
dei și ale izvoarelor de necontestat 
despre drepturile legitime de stă- 
pini ai Daciei străbune — s-a în
truchipat, prin Tudor Vladimirescu 
și generația revoluționarilor de la 
1848. Revoluționarii români de la 
1848 proclamă ideea „triumfului 
dreptului asupra tăriei", anunțind, 
„în numele revoluției române", 
dreptul de unitate și independență 
al poporului român. în acest con
text a găsit un puternic ecou dezi
deratul exprimat de revoluționarul 
democrat Nicolae Bălcescu : „Vrem 
să fim o națiune, una puternică și 
liberă prin dreptul și datoria 
noastră, pentru binele nostru șt al 
celorlalte nații, căci voim fericirea 
noastră și avem o misie a împlini in 
omenire".

Deși înfrîntă prin intervenția 
contrarevoluționară a marilor im
perii ale timpului, programul și 
ideile revoluției române de la 1848 
au rămas biruitoare. Alături de cu
vintele „Dreptate și Frăție", revolu
ționarii pașoptiști au adăugat în de
viza lor „Unitatea națională", ca 
ideal suprem al tuturor românilor.

Dar procesul legic, obiectiv al 
unirii țărilor române a continuat șă 
fie stînjenit de reacțiunea internă, 
de politica marilor imperii euro
pene. Pe bună dreptate, Karl Marx 
remarca : „Ciocnirea de interese 
dintre marile puteri in această parte 
a Europei a făcut ca nici una din

> 125 de ani
de la formarea 
statului național 

român prin 
unirea Moldovei 
acu Muntenia

Conf. univ. dr. Mircea MUȘAT

Vocația literaturii, ca artă A 

militantă pentru pace
Doi din eroii cei 

mai de seamă ai „Ilia- 
dei“ sînt un simbol al 
dorinței omului de a 
nu avea război ; Achi
te, fără de care războ
iul n-ar fi putut fl 
ciștigat, după profe
ția oracolului, și Ullsse, 
care a născocit calul 
troian, ce a dus la ni
micirea cetății lui 
Priam. Războiul l-au 
pus la cale zeii, dar 
cel ce l-au dus au 
fost muritorii îndem
nați șt diriguiți de 
nemuritorii Olimpului. 
Troia a fost trecută 
prin foc și sabie, tro
ienii rămași vii duși 
in sclavie, iar elenii 
învingători, care n-au 
murit, s-au împrăștiat 
pe toate mările și prin 
toate pământurile. pră- 
pădindu-se. Numai 
Ullsse, după douăzeci 
de ani de rătăciri pe 
mări și prin țări necu
noscute și după ce și-a 
pierdut soții, a răzbit 
singur in Ithaca, pa
tria lui. Deci in lun
gul război nu s-a ales 
decit Troia distrusă, 
eroul troian Hector 
ucis de Achite, el în
suși vulnerabil, cu un 
punct supus săgetării, 
„călciiul lui Achile", 
ucis in luptă, iar ele
nii dispăruți și ei in 
cele patru vinturi. 
Deci nici troienii, apă- 
rindu-și cetatea, nici 
elenii, atacîndu-i, nu 
s-au ales decit cu pră
pădul șt plelrea lor.

Cei doi eroi, Ulisse 
și_ Achile, au încercat 
să scape de război 
încă înainte de a fi 
început, primul slmu- 
lînd nebunia, și anume 
făcindu-se că ară ni
sipul de pe malul mă
rii și semănîndu-l cu 
sare, al doilea imbră- 
cindu-se in haine de 
fată și ascunzindu-se 
printre fetele unui 
rege. Dar viclenia ele
nilor care-i căutau 
i-a descoperit, ca să-i 
s'lească, să-i ducă la 
războiul fatal (și care 
război nu e fatal?}. 
Lui Ulisse i-au pus co-* 
pllul, pe Telemac, in 
brazda dinaintea plu
gului ca să-l striveas
că, dar eroul l-a ferit 
și s-a demascat astfel 
că nu e nebun. Iar 
grupului de fete in 
care se ascundea Acht- 
le le-au aruncat in

față cadouri, . între 
care era și un scut și o 
suliță, apoi au dat un 
strigăt de luptă. Achi
le, crezind că sînt ata
cați, a sărit la scut și 
la suliță, dindu-se de 
gol, și astfel amindol 
au fost siliți să plece 
să cucerească șl să 
distrugă Troia. Aceas
ta a fost soarta cetă
ții lui Priam după ani 
și ani de luptă și sfir- 
Șitul acelor două tabe
re ; șl astfel „împlini
tă fu voia lui Zeus", 
cum spune chiar la 
începutul „Iliadei" 
Homer, poetul cel mai 
mare al evului antic.

Legenda homerici e 
mai mult decit in
structivă, pentru cine 
vrea s-o înțeleagă. 
Firește că aproape

Mihai BENIUC

toate legendele au un 
substrat istoric. Dar 
aici important este că 
cei mai de seamă eroi 
ai poemelor homerice 
au vrut să se ferească 
de război, să-l evite 
și să rămină in pace 
la. vetrele lor. Pace, 
nu război ! Iar voința 
zeilor. care erau 
nemuritori, nu o cu
noșteau.

In ceea ce privește 
opera literară in cau
ză, cele două epopei, 
„Iliada" și „Odiseea", 
care se completează in 
epoca romană cu „E- 
neida", pornind tot de 
la un eveniment de 
război în esență, con
stituie capodopere, iz
voare principale ale 
literaturii întregii o- 
meniri din vechime 
pină în ztlele noastre. 
Dar nu sînt singurele 
de acest fel. Voi 
aminti numai pe cele 
cunoscute : „Cintecul 
lui Roland", „Cintecul 
Nibelungllor", apoi 
opere mai noi, ca 
„Război și pace". „Pă
durea spinzuraților" 
șl atîtea mari poeme 
naționale, cum e ..Ka
levala", sau baladele 
istorice, cum slnt cele 
românești, sîrbești etc., 
toate pătrunse de sen
timente patriotice, de 
dragoste de țară. Cine 
nu le cunoaște conți
nutul șl tendințele 
umanitare ar putea

ele să nu fie indiferentă față de pro
blema unirii țărilor române".

Războiul Crimeei, izbucnit in 1853, 
punct culminant al manifestării ri
valităților și conflictelor de inte
rese existente intre marile puteri 
europene la mijlocul secolului XIX, 
al luptelor lor pentru supremație in 
bazinul Mării Negre, pentru luarea 
in stăpinire a strîmtorilor șl a guri
lor Dunării — a făcut ca soarta ță
rilor române să intre din nou in 
combinațiile de culise ale „concer
tului european", a făcut din cauza 
românilor o chestiune europeană. In 
cadrul lucrărilor Congresului de la 
Paris din 1856, delegațiile puterilor 
europene participante s-au pronun
țat pentru sau împotriva unirii Mol
dovei și Munteniei, in măsura in 

care aceasta dă
dea satisfacție 
sau nu interese
lor lor economice 
și politice.

După lungi 
dezbateri, la 30 
martie 1856 s-a 
semnat la Paris 
Trataiu! de pace, 
în problema ță
rilor . române, 
tratatul stabilea 
între altele scoa
terea țărilor ro
mâne de sub tu
tela Imperiului 
otoman ți Impe
riului țarist și 
punerea lor sub 
garanția colectivă 
a celor șapte pu
teri, convocarea 
unor adunări re
prezentative in 
principate pentru 

exprimarea opțiunilor locuitorilor, 
creînd astfel o posibilitate mai mare 
de afirmare pe plan internațional a 
năzuinței spre unire a poporului 
român.

în acest context Internațional, lupta 
pentru unire a intrat într-o fază 
nouă. antrenind activ largi pături 
sociale, masele populare, toate spi
ritele înaintate ale societății româ
nești, care înțelegeau să acționeze 
energic, atît pe plan intern, cit și pe 
plan extern, pentru fructificarea in
tegrală a posibilităților Create de 
hotărîrea adoptată de Congresul de 
la Paris, în legătură cu consultarea 
dorinței locuitorilor Moldovei și 
Munteniei în privința viitorului lor. 
Personalități ca Mihail Kogălnicea- 
nu, Alexandru Ioan Cuza, Costache 
Negri, Vasile Alecsandri, C.A. Ro- 
setti, Dimitrie Bolintineanu, Cezar 
Bolliac s-au situat in primele rînduri 
ale luptei pentru unire. Numeroase 
publicații — la București „Timpul" 
(1854) și „Patria" (1855), Ia Iași re
vista „România literară" (1855) și 
ziarul „Steaua Dunării" (1855) etc. — 
susțin cu tărie ideea unirii, căutînd 
să polarizeze toate energiile na
ționale in șlujba împlinirii mă
rețului ideal. „Strigătul : «Unirea 
Principatelor-, «Suveranitatea . statu
lui român !- — așa cum îndemna
revoluționarul democrat Dimitrie 
Brătlanu printr-o scrisoare din Lon
dra trimisă unioniștildr români, la 11 
iunie 1856 —' să străbată munții,
cimpiile, văile șl dealurile noastre, 
să umple aerul, să răsune pină in 
unghiurile pământului cele mal„ de
părtate ca lurried întreagă să se în
credințeze că unirea este sufletul 
poporului român, că ea «este glasul 
României- !... Unirea Principatelor

(Continuare în pag. a IV-a)

crede că războiul este o 
sorg.nte indispensabilă 
pentru creația litera
ră, cind, in realitate, 
asemenea creații sint 
Izvorite din dorința 
fierbinte de a zdrobi 
tot ce-i uzurpă omu
lui drepturile la viață, 
la libertate, la pace.

In realități ca acelea 
de azi, cind în lume 
se manifestă tendințe 
periculoase, marcate 
de o intensificare fără 
precedent a cursei 
înarmărilor, cind dea
supra omenirii planea
ză spectrul amenință
tor al războiului ato
mic din care nu vor 
mai supraviețui nici 
învinși, nici învingă
tori, cind minunatele 
cuceriri ale minții 
umane obținute nu o 
dată cu grele sacrlfi- i 
cii se văd puse sub 
semnul dispariției, gla- . 
sul popoarelor se ri- ■ 
dică mai mult ca ori- . 
cind in apărarea pă
cii, exprimând cu pu
tere vechiul deziderat i 
umanist al unei lunii j 
fără războaie, al ■ iri- | 
staurărli climatului , 
propice ' afirmării ge- ;

■ niuliiț creator al omu- I 
lui de pretutindeni. 
Este dezideratul pen
tru care pledează cete 
mai mari opere ale 
omenirii, de la epo
peile homerice pină la 
arta umanistă a aces
tui secol al nostru.

In acest context, 
este b'.ne cunoscută a- 
titudinea României so
cialiste și se bucură 
de un larg ecou inter
național manifestările 
pentru pace ale po- ' 
porului nostru, cuvln- 
tul de mare răsunet al 
președintelui ■ republi
cii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Secretarul 
general al partidului 
stăruie neobosit asu
pra vitalei necesități, 
la nivel planetar, a 
încetării cursei înarmă
rilor șl trecerii la tra
tative care să se în
cheie cu o punere de 
acord asup-a dezarmă
rii, în primul rind a 
încet trii amplasării, 
retragerii și distru
gerii catastrofalelor 
rachete nucleare, pină 
nu e prea tirziu, din
du-se astfel satlsfac-

(Continuare
In pag. a IV-a)
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RĂSPUNDERI CONCRETE FIECĂRUI ACTIVIST, 
FIECĂRUI COMUNIST

- condiție esențială pentru cuprinderea tuturor domeniilor de activitate
Una din principalele atribuții care 

revin organelor și organizațiilor de 
partid in exercitarea rolului lor de 
conducător politic in toate sferele 
activității social-economice o repre
zintă încredințarea de sarcini con
crete fiecărui comunist, modalitate 
de a asigura participarea sa nemij
locită la rezolvarea in fapt a pro
blemelor construcției socialiste, în 
momentul de față, la Îndeplinirea 
hotăririlor celui de-al XII-lea Con
gres și Conferinței Naționale ale 
partidului. Aceasta constituind de
altfel. așa. cum în repetate rînduri, 
s subliniat secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
criteriul principal de “apreciere a 
muncii fiecărui activist, a fiecărui 
comunist.

în atenția permanentă a biroului 
comitetului județean de partid se 
află legarea strinsă a muncii acti
viștilor de partid și de stat da sar
cinile de producție pe care Ie au u- 
nitățile agricole și industriale din 
județ. Contactele nemijlocite cu 
realitatea, cu stările de lucruri de 
pe teren permit activiștilor să cu
noască îndeaproape in ce stadiu se 
află înfăptuirea hotăririlor de partid 
și de stat, propriile noastre hotărîri. 
Aș spune că munca pe teren semni
fică pentru un activist de partid lo
cul de verificare a pregătirii sale, 
de valorificare a experienței sale, 
de afirmare deplină și concludentă 
a spiritului său revoluționar. Dealt
fel, la consfătuirea de la Mangalia, 
secretarul general al partidului a 
atras atenția cadrelor de partid și 
de stat să-și desfășoare munca nu 
in birouri, ci acolo unde se hotă
răște soarta producției, acordînd 
sprijin, îndrumarea necesară in so
luționarea problemelor pe care le 
ridică producția și viața. De pildă, 
în prima narte a anului trecut, lucră
rile de investiții din cadrul abato
rului Slobozia erau mult rămase în 
urmă. Secretariatul comitetului jude
țean de partid s-a deplasat la acest 
obiectiv, analizînd situația la fața lo
cului; s-au scos in evidență lipsa spi
ritului de organizare și gospodărire, 
slaba preocupare pentru asigurarea 
șantierelor cu forță de muncă califi
cată, comiterea unor acte de indisci
plină și altele. Pentru redresarea si
tuației și recuperarea restanțelor a 
fost repartizat un activist al comite
tului județean de partid, care să răs
pundă pe o perioadă mai îndelungată 
de acest obiectiv. El a ajutat organi
zația de partid să analizeze situația 
cu toți comuniștii și alți oameni ai 
muncii. Au fost stabilite sarcini con
crete pentru fiecare membru de 
partid, iar in unele formații mai sla
be au fost repartizați să muncească 
comuniști cu o mai mare experien
ță politică și profesională. Totodată,

s-au luat măsuri pentru îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și de ca
zare pentru constructori, pentru in
tensificarea muncii politice de la om 
la om in sprijinul realizării sarcini
lor de producție. Efectele nu au în- 
tirziat. Intr-un timp relativ scurt, 
calitatea lucrărilor s-a Îmbunătățit, 
s-a pus capăt risipei.

Pentru îndeplinirea sarcinii stabi
lite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidu'ui, la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. pe probleme de agricultură 
de a realiza in anul 1934 producții 
agricole record, sintem convinși că 
avem numeroase disponibilități pen
tru perfecționarea stilului și meto
delor noastre de muncă. Astfel, dacă 
în ceea ce privește prezența pe te
ren a activiștilor de partid și de stat.

calității produselor, perfecționarea 
tehnologiilor de lucru, asimilarea 
unor piese care se aduc din import 
sau din țară, care au condus la fi
nalizarea a circa 400 obiective de 
cercetare cu o eficiență economică 
de 62 milioane lei și la asimilarea a 
peste 2 000 de repere și de piese de 
schimb.

A repartiza o sarcină nu este 
totul, dat fiind cerințele pe care 
trebuie să le avem în vedere. Una 
dintre ele este sprijinul perma
nent pentru îndeplinirea răspunderi
lor încredințate. A devenit o regulă 
ca toți cei ce primesc misiuni mai 
importante să fie instruiți, îndru
mați și ajutați concret și direct. De 
pildă, noii secretari de comitete de 
partid și primari din comunele Co- 
cora, Coșereni, Valea Ciorii, Făcâ-

în județul Ialomița

situația s-a îmbunătățit simțitor în 
comparație cu anii precedenți, nu 
același lucru se poate spune despre 
eficiență. Se știe, anul trecut, 
unele unități agricole nu au ob
ținut producții pe măsura posibili
tăților de care dispun datorită, prin
tre altele, nerespectării normelor a- 
grotehnice. îndeosebi a densității 
plantelor si a funcționării defectuoa
se a sistemelor de irigații. Or. unii 
activiști de partid și de stat care au 
trecut destul de des prin aceste uni
tăți — unii au stat acolo chiar zile 
de-a riadul — n-au intervenit cu 
promptitudinea și fermitatea nece
sară pentru preintimpinarea acestor 
deficiențe, pentru înlăturarea lor. 
Trăgind învățămintele cuvenite este 
necesar ca in anul acesta să urmă
rim cu perseverență eficacitatea de
plasărilor pe teren, să combatem cu 
mai multă^vigoare tendința unor ac
tiviști de a efectua... inspecții pe te
ren, de a se opri la stadiul înregis
trării lipsurilor astfel incit prezența 
lor în unități economice, printre oa
meni să fie cu adevărat activă, utilă, 
să determine rezultatele scontate.

Desigur, este necesar să existe 
grijă permanentă nu numai pentru 
cuprinderea in sistemul de sarcini a 
tuturor activiștilor și comuniștilor, 
el și pentru repartizarea răspunde
rilor în raport de pregătirea și com
petența fiecăruia. Este demn de re
levat că membrii de partid cu bo
gată experiență politică și profesio
nală, de exemplu, au fost puternic 
angrenați in probleme privind redu
cerea consumurilor, îmbunătățirea

eni, Bucu, Săveni au fost îndrumați 
să studieze instrucțiuni, diferite legi 
și hotărîri. Membri ai biroului co
mitetului județean de partid, orga
nizatori de partid ai consiliilor unice 
agroindustriale, cadre ale consiliului 
popular județean i-au ajutat o pe
rioadă pină ce au intrat complet in 
atribuții. De asemenea, îndrumarea 
și controlul îndeplinirii hotăririlor 
de partid și de stat sint asigurate 
în permanență prin repartizarea 
membrilor biroului comitetului ju
dețean pe unități economice, consi
lii unice agroindustriale și comune. 
Aceștia verifică programele săptămi- 
nale proprii de muncă ale activiști
lor. rapoartele curente trimise din 
teren, îndrumă și sprijină la fața 
locului munca activiștilor, apreciază 
eficiența și oportunitatea acțiunilor 
întreprinse.
- Trebuie să recunoaștem Insă că, 
deși am organizat în mod corespun
zător cunoașterea și dezbaterea ho- 
tărîrilor de partid și a legilor pină 
la nivelul organizațiilor de bază, nu 
întotdeauna comitetele și birourile 
de partid reușesc să desprindă sar
cinile prioritare pentru domeniul lor 
de activitate. Dacă membrii bi-oului 
comitetului județean de partid, ac
tiviștii. cadrele cu funcții de răspun
dere din organele de stat au respon
sabilități clare și raportează periodic 
de îndeplinirea lor, rămin totuși nu
meroase forțe necuprinse în sistemul 
sarcini'c-r concrete. Mai sint în
treprinderi, instituții și unități agri
cole unde nu toți comuniștii au pri
mit răspunderi în raport cu capaci

tatea, experiența și specificul locului 
lor de muncă. Astfel, în urma ana
lizelor efectuate de colectivele com
plexe de control ale comitetului ju
dețean de partid s-a constatat la în
treprinderea de produse ceramice și 
la întreprinderea de ferite din ora
șul Urziceni, in organizațiile de bază 
din Comunele Ion Roată, Albești, 
Drăgoești, Sinești o slabă preocupa
re în ceea ce privește respectarea 
principalelor exigențe ale sarcinii de 
partid. Cu acest prilej s-a constatat 
că in aceste organizații măsurile a- 
doptăte de adunările generale au ră
mas pe hirtie, nu s-au transformat in 
sarcini concrete de partid, nu au fost 
valorificate deplin sugestiile și pro
punerile rezultate din convorbirile 
individuale, iar raportarea periodică 
de către comuniști, in fața adunări
lor generale asupra modului in care 
și-au onorat răspunderile încredința
te nu a devenit incă b practică cu
rentă. -conttolul privind îndeplinirea 
sarcinilor de partid efectuîndu-se 
încă sporadic. • Pornind tocmai de la 
persistența unor asemenea neajun
suri, colectivele complexe de control 
și-au înscris printre obiectivele 
lor și modul de îndeplinire a aces
tor cerințe, printre care amin
tim : încredințarea unei sarcini 
concrete, pe o perioadă bine de
terminată,- ■ fiecărui membru de 
partid ; repartizarea sarcinii în ra
port cu nivelul de pregătire politică, 
profesională, cu posibilitățile reale 
ale comunistului, cu necesitățile 
muncii politice și organizatorice de 
partid ; asigurarea sprijinului birou
lui organizației de bază pe parcursul 
îndeplinirii sarcinii ; exercitarea 
unui control riguros asupra modului 
în care fiecare comunist se achită 
de misiunea încredințată, analizarea 
sistematică a conținutului sarcinilor, 
reorientarea Și redistribuirea lor co
respunzător noilor cerințe ale vieții..

în continuare, Comitetul județean' 
de partid Ialomița este hotărit ca, 
prin intermediul sarcinii de partid, 
să pună cu, mai multă vigoare 
în valoare capacitatea politică, 
profesională și organizatorică a ac
tiviștilor săi, a tuturor comuniști
lor din județ, pentru a .avea o con
tribuție soorită la înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, 
pentru a întimoina cu rezultate su
perioare. remarcabile, evenimentele 
politice a'e acestui an — împlinirea 
a 40 de ani de la înfăptuirea revo
lutei de eliberare socia’ă si raio
nală. antifascistă și antiimperialistă 
și desfășurarea celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului.

Euțjen MALIU 
secretar al Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R.

Soluțiile practice de analiză și control 
ale gestiunii calității sint cunoscute. 

Ce se întreprinde pentru aplicarea lor?
în conformitate cu prevederile programelor aprobate urmează ca 

în întreaga economie și Îndeosebi în industria constructoare de ma
șini, electrotehnică și electronică să se aplice metode moderne de 
analiză și urmărire a calității, astfel incit să se asigure aducerea 
și menținerea calității, produselor la nivel mondial ridicat, in condi
țiile optimizării cheltuielilor pehtru calitate. Se pun deci două pro
bleme esențiale : pe de o parte, realizarea unor produse a căror calitate 
să fie permanent la nivel mondial, iar pe de altă parte, optimizarea 
cheltuielilor pentru calitate. Ținind seama de aceste cerințe majore vom 
prezenta alte aspecte cu privire la gestiunea calității, precum și unele 
noutăți referitoare la întocmirea și urmărirea indicatorilor sintetici de 
calitate a produselor.

faza de început, experimentală a 
aplicării gestiunii calității. Analiza 
evoluției costurilor calității permite 
însă să se tragă o serie de concluzii 
utile pentru viitor, să se ia cele mai 
potrivite măsuri pentru creșterea ca
lității producției în condiții de efi
ciență superioară.

In ansamblul, măsurilor de perfec
ționare a mecanismului economico- 
financlar și a sistemului de retribuire 

a muncii, o problemă deo-

CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII
> s e si zări » o p ini i • pr op u her i.- •

Înnoiri edilitare la lași
Ant^l trecut a fost pentru muni

cipiul Iași un an cu realizări deo-’ 
sebite pe tărirn edilitar. Printr-un 
amplu efort al edililor și cetățeni
lor ieșeni s-au întreprins numeroa
se lucrări edilitare, s-au construit 
și dat in folosință noi edificii so- 
cial-culturale, numeroase aparta
mente etc. In zonele industriale 
s-au predat cetățenilor „la cheie1* 
5 133 de apartamente, precum și noi 
magazine care însumează aproape 
25 000 metri pătrați de spații co
merciale. In zona băilor Nicolina 
s-a construit o nouă policlinică. Su
prafața străzilor modernizate pină 
Ia sfîrșitul anului depășește cifra 
de 30 000 metri pătrați. Un nou Și 
modern pasaj face acum legătura 
intre centrul orașului și cartierele 
Nicolina și Galata.

Cu realizări și mai mari vor fi 
lntimpinate cea de-a 40-a aniver

sare a eliberării patriei noastre și 
cel de-al XIII-lea Congres al 
P.C.R. Pentru gospodărirea muni
cipiului au fost destinate in acest 
an fonduri în valoare de peste 70 
milioane lei. Se vor da in folosință 
5 600 apartamente și peste 20 noi 
unități comerciale ; se vor executa 
lucrări de modernizare a noi străzi 
și va începe execuția a noi linii de 
tramvaie și troleibuze. Vor continua 
lucrările de construcție a noului 
liceu de artă, se va termina con
strucția teatrului pentru tineret și 
copii și se va extinde spitalul de 
obstetrică și ginecologie. Aceste 
realizări vor ridica istorica u-bz 
moldoveana, Iașiul Unirii de acum 
125 de ani, pe noi trepte ale dez
voltării socialiste.

Gheorqhe ZAIȚ
corespondent voluntar — lași

Cu spirit gospodăresc
Oamenii muncii din unitățile Re

gionalei C.F.R. Craiova acționează 
cu sirguință pentru recuperarea și 
recondiționarea materialelor refolo- 
sibile, obținind rezultate tot mai 
valoroase. în cursul anului 1983 
s-au colectat importante cantități de 
materiale feroase și neferoase, și 
anume : 9 400 tone fier vechi. 1 825 
tone fontă, 24,5 tone cupru, 19 tone 
bronz, 10 tone alamă, cite 14 tone 
de plumb și de aluminiu, aproape 
350 metri cubi material lemnos, 
peste 470 tone ulei uzat, 400 bucăți 
anvelope uzate, 62 tone hirtie etc. 
Valoarea totală a materialelor re
cuperate a depășit 14 milioane lei. 
Rezultate mai bune, in această ac-

Exemplul
Mobilizați de edilii și de depu

tății din comună, cetățenii din Chi- 
tila. Sectorul agricol Ilfov, au În
cheiat anul 1983 cu p serie de rea
lizări notabile pe linia dotărilor 
social-culturale și de înfrumuseța
re a localității. Citeva exemple sint 
concludente : pavarea și moderni
zarea a peste 75 mii mp de străzi; 
plantarea a peste 1 303 pomi fructi
feri și ornamentali pe șoselele „Ba
natului" și „București-Pitești", DN 
nr. 7 și în zona Mogoșoaia ; mon
tarea a peste 1 500 m de conducte 
de canalizare și peste 1 000 m de 
conducte pentru aducțiunea apei 
potabile. In vederea asigurării con
dițiilor de locuit a specialiștilor ce 
lucrează aici s-au construit 3 
blocuri cu cite 2 niveluri fiecare, 
la parterul cărora au fost ampla
sate mai multe unități comerciale 
(librărie, farmacie și alte unități de

țiune, au obținut colectivele de 
muncă din secția L 7 Drobeta- 
Turnu Severin, Depoul de locomo
tive Craiova și Revizia de vagoane 
Piatra Olt.

La realizările de mai sus trebuie 
să adăugăm și reducerile consumu
lui de energie electrică. La Regu
latorul de circulație-mișcare (ROM) 
Craiova, de pildă, datorită înlocui
rii unor becuri cu tuburi fluores
cente, reașezării surselor luminoa
se șl reducerii numărului corpuri
lor de iluminat s-a obținut anul 
trecut o economie de 2 100 kWh,

Dim! trie GOLOPENȚA 
inginer, Craiova 

deputaților
servire a populației). Multe din a- 
ceste lucrări au fost realizate prin 
muncă patriotică, cu participarea 
cetățenilor, obțlnindu-se astfel eco
nomii de peste 20 milioane lei.

Pentru transpunerea in viață a 
unei propuneri mai vechi a cetățe
nilor comunei, încă din primele zile 
ale noului an s-a trecut la amena
jarea fostei gropi de gunoi comu
nale de pe malul Colentinei, care 
va fi transformată intr-o atractivă 
bază sportivă și de agrement. în
făptuirea multora dintre aceste 
realizări s-a datorat și modului în 
care deputați — ca Gheorghe Ursu- 
leac, Aurel Drogeanu, Alexandru 
Crăciunescu, Ion Vișoiu — au știut 
să mobilizeze cetățenii, dind un 
mobilizator exemplu personal prin 
participarea activă la aceste lucrări.

Zaharla CIULEI
corespondent voluntar

1 PE SCURT, DIN SCRISORI
»

S Pasajul „Romlux" din municipiul Tîrgoviște pe drumul național 
72 A a fost inaugurat recent. Lucrarea va aduce mari economii de 
carburanți si timp, datorită el evitindu-se aglomerațiile de autovehicule 
și timpii morti care se in-ejistrau la bariera din acest punct. (Vasile 
Neagu, corespondent voluntar. Tîrgoviște). B Un interesant schimb de 
experiență, pe tema imbunătă'irii activității de protectie a muncii, in 
toate sectoarele de activitate, a avut loc recent la Combinatul de fibre 
sintetice Săvinesti-Neamt. Au participat conducători ai unor unități eco
nomice. președinții comitetelor de sindicat și reprezentanți ai compar
timentelor de protectie a muncii din aceste întreprinderi. (Gheorghe 
Irimia, corespondent voluntar. Roman — județul Neamț). H Biblioteca 
orășenească Bocșa disnune in prezent de un fond de cărți de 27 504 
volume in limbile română, germană, maghiară ș.a. Dintre acțiunile ini
țiate recent de această bib'iotecă menționăm medalionul literar „Viata 
și ooera lui Alexandru Sahla". (loan Rotărescu, orașul Bocșa, județul 
Caras-Severin).

Arhitectură modernă la Brașov Foto : E. Dichiseanu

Așa cum precizam și în 
articolul apărut în „Scîn- 
teia" din 8 decembrie, 
gestiunea calității desem
nează și urmărește an
samblul activităților de a- 
sigurare a calității in toa
te etapele de realizare a 
produselor, de Ia concepție 
și proiectare pînă la exe
cuția și funcționarea lor 
în exploatare. Una din 
noutățile acestei metodo
logii o reprezintă prin ur
mare însumarea după un 
principiu unitar a tuturor 
cheltuielilor legate de asi
gurarea calității produse
lor. Desigur insă că fie
care din aceste categorii 
de cheltuieli (asupra că
rora vom reveni) are im
portanța și semnificația ei. 
Cum este mai bine să se 
acționeze pentru creșterea 
și menținerea calității pro
duselor la un nivel ridi
cat ? Să se sporească efor
turile în compartimentele 
de cercetare și proiectare ? 
Să se ia măsuri suplimen
tare pentru introducerea 
în fabricație numai a unor 
materii prime și materiale 
de calitate superioară ? Să 
se întărească pe întregul 
flux de fabricație controlul 
tehnic

Sînt 
prima 
da un 
principiu 
care etapă de cercetare și 
realizare a unui produs 
să se acționeze cu maximă 
exigență pentru asigurarea 
unei calități cit mai înalte. 
Fără îndoială, acest prin
cipiu este absolut valabil 
și, dealtfel, el călăuzește 
întreaga activitate a mun
citorilor si specialiștilor 
din unitățile economice. 
Așa se și explică nivelul 
calitativ ridicat al mul
tor produse românești. 
Numai că, pentru aplicarea deciziilor, 
a măsurilor stabilite se efectuează 
anumite cheltuieli, care trebuie să 
se încadreze intre anumite limite. în 
nici o țâră din lume calitatea pro
ducției nu reprezintă un scop în sine 
pentru atingerea căruia se fac ori
cum și oricite cheltuieli. Practic, 
pentru a se acționa eficient în direc
ția îmbunătățirii calității producției 
trebuie să se cunoască exact o serie 
de elemente, printre care: unde, cum, 
in ce etapă de realizare a unui.pro
dus trebuie -* — ■-*—-i-x
atare, după 
nerul Radu ____ ___________
Gheorghe Iosub, din cadrul Institu
tului de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică pentru industria 
construcțiilor de mașini, costul toial 
al calității unui produs a fost struc
turat în trei mari categorii : costul 
prevenirii defectelor, costul identifi
cării defectelor și costul defectelor, 
ceea ce reprezintă o altă noutate a 
acestei metodologii. Prin urmare, 
calcularea costurilor calității do- 
bîndește valoarea unui instrument 
eficient de conducere, de depistare a 
cheltuielilor neeconomice apărute in 
procesul de realizare a produselor,

Evoluția costurilor calității 
la întreprinderea „Electrotimiș“

Trimestrul 
I

Trimestrul 
II

Trimestrul
III

importantă o 
aplicarea gene- 
indicatorilor cu 
calitatea execu-

de calitate ? 
întrebări' la care la 
vedere s-ar putea 

răspuns global și în 
corect : în fie-

LEGENDĂ

să se intervină. Ca 
cum ne-au relatat ingi- 
Moțoiu și economistul

Costurile

Costurile

Costurile

defectelor

identificării defectelor

prevenirii defectelor

Economiile realizate

de evaluare a eficacității programe
lor de reducere a abaterilor de cali
tate Și asigură o legătură directă în
tre aspectele • tehnice și cele econo
mice :ale-calitățib producției.:

Un exemplu elocvent în această 
privință il oferă întreprinderea „Elec- 
trotimiș", unde în anul 1933 ponde
rea costurilor totale ale calității în 
valoarea producției-marfă s-a redus 
de la 2,5 la sută in primul trimestru, 
la 1,9 la sută în trimestrul III. Ce 
evidențiază analiza costului total al 
calității? Așa cum rezultă din gra
ficul prezentat, luind ca bază costul 
total al calității din primul trimes
tru, nivelul acestuia a scăzut cu 19,9 
la sută in trimestrul III, ceea ce echi
valează cu o economie de circa 
965 009 lei. Cum s-a acționat practic ? 
Pe de o parte, apreciindu-se că ni
velul calitativ general al producției 
nu va fi influențat negativ, s-au 
redus relativ cheltuielile pentru pre
venirea defectelor. Pe de altă parte, 
cheltuielile pentru identificarea de
fectelor s-au mărit mult în trimes
trul II, pentru ca în trimestrul III ele 
să se reducă foarte mult. Aceste 
căutări, oscilări în adoptarea unor 
decizii sînt oarecum explicabile iu

sebit Re 
constituie 
ralizată a 
privire Ia 
țlei pieselor și subansam-
blelor. Ca atare, s-au ela
borat și aplicat experimen
tal o serie de indicatori de 
calitate a execuției :

O Ponderea produselor 
de calitate superioară în 
producția totală realizată. 
De la bun început, se 
cuvine precizat că acest 
indicator este aplicabil in 
industria ușoară, la unele 
produse chimice, și ale in
dustriei extractive, mate
rialelor de construcții și 
prelucrării lemnului, me
talurgiei, deci la acele pro
duse care se realizează pe 
clase de calitate; Dealtfel, 
acest indicator este stabi
lit ’ prin planul național 
unic, pentru fiecare produs 
final care face parte din 
această categorie. Pentru 
delimitarea strictă a con
tribuției directe a fiecărui 
om al muncii la realizarea 
parametrilor de calitate 
înscriși în documentația de 
fabricație urmează insă ca 
în viitor sarcinile să fie 
defalcate pe 
componente ale 
final respectiv, 
operațiuni ale 
de fabricație,
în vedere specificul fiecă
rei operațiuni. Indicatorul 
este aplicat cu bune re
zultate la stabilirea veni
turilor personalului mun
citor din țesătorille Cen
tralei industriei bumbacu
lui — București.

Dezavantajul acestui in
dicator este că nu poate 
fi aplicat în industriile 
constructoare de mașini, 
electrotehnică și electro
nică, precum și în alte ra
muri care nu execută pro
duse pe clăse de calitate?

elementele 
produsului 
pe faze șl 
procesului 
avîndu-se

O Ponderea produselor cu delecte 
de calitate în totalul produselor con
trolate. Calculul acestui indicator se 
face prin raportarea numărului do 
pr'dduSb'^efett'e1 ■la-'Ătimărul de ipro- 
duse controlate.' Utilizarea în prac
tică a indicatorului nu ridică proble
me deosebite ; se poate caltula ușor, 
necesitind un volum redus de înre
gistrări și calcule ; poate fi folosit 
nu numai la produse terminate, ci și 
in fazele intermediare de realizare a 
acestora ș.a.

O Punctajul defectelor este un in
dicator complex, care ia in conside
rare atît' numărul, cit șl gravitatea 
defectelor și evaluează, pe baza unui 
punctaj prestabilit, calitatea produ
selor executate. Folosirea in practică 
a indicatorului necesită identificarea 
defectelor, care pot apărea la contro
lul produsului sau in reclamațiile 
beneficiarilor și clasificarea acestora 
dună gravitatea lor în 4 categorii : 
defecte critice, principale, secundare 
și minore. Fiecărei categorii i se cal
culează o penalizare de 103, 50, 10 și, 
respectiv, un punct.

Ion TEODOR

Multe experiențe bune, care îndeamnă la o generalizare mai operativă
In materializarea măsurilor indicate de conducerea de partid și de 

stat privind reducerea cu 50 la sută a consumului casnic și public de 
energie electrică, termică și gaze naturale un rol important revine activi
tăților întreprinse de o:gane.e de specialitate, sub coordonarea consilii
lor populare, pentru depistarea și eliminarea cazurilor concrete de risipă 
și - de ce nu ? - de relevare a eremplelcr deosebite de conștiinciozitate 
civică și spirit gospodăresc, care să merite a fi cunoscute și urmate. Un 
fapt e sigur : o sarcină atît de importantă, care privește, practic, pe toți 
locuitorii, fiecare familie, nu poate fi realizată urmărindu-ce doar cifrele 
globale, aparatele și contoarele dispeceratelor energetice, lăsindu-se in 
anonimat exemplele concrete, convingătoare, fie bune, fie rele.

Pornind de la aceste cerințe, am 
solicitat tovarășului Marin Apetrei, 
primarul municipiului Roman, să ne 
indice citeva dintre cele mai reu
șite experiențe pozitive apărute in 
localitate in acțiunea de economisire 
a energiei.

— Ca si in alte ocazii — ne-a spus 
interlocutorul — și de această dată 
cetățenii municipiului nostru și-au 
dovedit spiritul de inițiativă și de 
buni gospodari. Pentru că ați ce
rut doar citeva exemple, deși ele 
sint numeroase, v-aș recomanda să 
vedeți cum au acționat asociația de 
locatari nr. 4, lucrătorii de la com
plexul comercial nr. 24 și mese
riașii de la atelierul de mică indus
trie specializat in lucrările de bo
binai.

Ne deplasăm la fata locului. La 
asociația de locatari nr. 4. președin
tele Balint Mihai ne explică: „Măsu
rile pe care le-am luat nu sint deose
bite : ele fac parte din categoria celor 
indicate pe plan central : mon
tarea întrerupătoarelor automate pe 
toate scările și holurile, renunțarea 
la becurile din fața blocurilor, în
locuirea becurilor mari cu altele 
mici etc în plus, a i fost alese șap
te comisii energetice din rindul lo
catarilor, care au mers din aparta
ment in apartament și. împreună cu 
gazdele, au stabilit cum să se pro
cedeze in fiecare gospodă-ie pen
tru reducerea consumului de ener
gie la strictul necesar. Ceea ce aș 
remarca in mod deosebit este promp
titudinea cu care au răspuns loca
tarii asociației noastre, faptul că au 
venit ei înșiși cu noi propuneri de 
economisire a energiei. Interesantă

apare astfel experiența locatarului 
Ostace Ilie, din blocul nr. 3, ap. 24, 
care zilnic citește contorul din a-

co-organizatorice s-a reușit reduce
rea consumului lunar de la 14 003— 
15 000 kWh la 700—300 kWh. Așa 
cum ne-a asigurat locțiitorul șefu
lui de unitate. Deliu Jenică. „toiul 
s-a făcut fără să se influențeze ne
gativ calitatea muncii și fără să se 
diminueze volumul de producție".

No tind în carnetul de reporter a- 
ceste inițiative demne de apreciere 
— despre care primarul municipiu
lui spunea că nu sint singurele — 
eram tentați să credem că la Rv- 
man contoarele de energie electrică 
indică o reducere substanțială a con
sumului. Solicitind insă de la între

tru formarea unui puternic curent 
de opinie in rindul cetățenilor, al tu
turor fac.orilor implicați.

Cit de necesar era să se proce
deze astfel o probează, intre alte
le. observațiile prilejuite de raidul 
pe care l-am întreprins în timpul 
documentării noastre la Roman. Re
dăm. pe scurt, aceste observații :

O se folosesc încă în atelierele 
meșteșugărești o scrie de accesorii 
electrice care nu sint strict necesa
re sau care pot fi inlocuitc cu unel
te manuale (cazul atelierului de lă- 
cătușerie de pe str. Ștefan cel Mare,

Cum acționează consiliul popular și cetățenii 
din Roman pentru reducerea consumului cu

partamentul său și notează indexul 
intr-un grafic ținut „la zi". Fiind o 
măsură care a dat bune rezultate — 
autorul ei a reușit să reducă con
sumul casnic cu peste 60 la sută — 
am popularizat-o în rindul tuturor 
locatarilor în vederea generalizării 
sale".

La complexul comercial nr. 24 am 
întilnit. de asemenea, măsuri obiș
nuite. dar aplicate cu maximum de 
rigurozitate : s-a renunțat definitiv 
la folosirea agregatelor frigorifice 
(conservarea mărfurilor din maga
zia de mină făcindu-se prin venti
lație naturală), a fost redus de la 
14 la 4 numărul becurilor din sala 
de vînzare, iar la casele de marcat 
s-au montat becuri de veioză.

Si Ia atelierul de mică industrie 
al cooperativei meșteșugărești „Teh
nica". specializat în lucrări de bo
binai, s-a acționat cu spirit de e- 
conomie. Prin reducerea iluminatu
lui din atelier cu 70 la sută, prin 
trecerea Ia uscarea pe cale natu
rală (fără 6ă se mai folosească becu
rile infraroșii) a transformatoarelor 
reparate și prin alte măsuri tehni-

prinderea de specialitate situația e- 
volutiei consumului public si cas
nic de energie din localitate, aflăm 
că. în locul reducerii indicate, de 50 
la sută, consumul a scăzut cu mai 
puțin de 10 la sută — motiv pen
tru care municipiul este deconectai 
aproape zilnic de la rețeaua de ali
mentare cu mult mai multe ore de- 
cit se stabilise inițial.

— Cum se explică acest lucru ? — 
il întrebăm pe tovarășul Nicolae 
Dumitrache. primul-vlcepresedinte 
al comitetului executiv al consiliu
lui popular municipal.

— Autocritic vorbind, ne-am con
centrat preocupările mai mult asu
pra consumurilor energetice din în
treprinderile industrial...

Desigur nu este nevoie ca cine
va să-si facă autocritica pentru că 
a fost preocupat de reducerea con
sumurilor in marile unităti. Dar re
ducerea cons -mnlui public si casnic 
de'energie își are impor anta ei și 
nu poate fi obținută fără acțiuni 
bine organizate de control, fără în
tronarea unui regim sever de eco
nomii. Cum la fel de importantă este 
răspunderea consiliului popular Pen-

al unității de croitorie nr. 59. ate
lierului de încălțăminte din comple
xul central etc.) :

O în bucătăriile unor unități de 
alimentație publică (de exemplu, 
restaurantul „Miorița", bufetul auto- 
gării) nu s-a renunțat incă la pli
tele electrice de încălzit, deși s-ar 
putea monta în locul lor sobe cu 
combustibil solid ;
• în majoritatea magazinelor o- 

rașului, casele de marcat continuă 
să fie conectate la rețeaua electrică, 
■deși acestea ar putea funcționa și 
manual ;

® in unitățile de frizerie și coafu
ră nu s-au montat întrerupătoare la 
fiecare scaun de lucru, becurile ar- 
zind toată ziua ;

© numeroși cetățeni (îndeosebi 
din cartierele 23 August și Gării) 
continuă să tină aprinse pe timpul 
nopții becurile exterioare de la 
case ;

• in majoritatea blocurilor de pe 
străzile Oituz și N. Titulescu. becu
rile de pe casa scărilor ard toată 
noaptea, nefiind montate întrerupă
toare sau automate de scară.

Desigur, cu prilejul sondajului 
nostru n-am putut depista ori in
ventaria toate canalele prin care 
continuă să se risipească ’ Roman 
energia. Dealtfel nici nu ne propu
sesem acest lucru. O astfel de in
ventariere este de competenta și de 
datoria consiliului popular local, 
care are totodată obligația să sta
bilească măsurile concrete ce se cer 
luate pentru remedierea anomaliilor. 
Iar una din căile prin care va tre
bui acționat o constituie tocmai 
popularizarea și generalizarea expe
riențelor pozitive existente in loca
litate. Printre modalitățile cele mai 
simple in acest sens ar fi — așa 
cum ne-au sugerat unii localnici — 
cooptarea in comisiile energetice alo 
municipiului a reprezentanților aso
ciațiilor de locatari și ai unităților 
publice care s-an remarcat în ac
țiunea de economisire, ca și folo
sirea emisiunilor stației locale de 
radioficarc pentru popularizarea c- 
xemplelor bune, a cetățenilor corecți 
și cu inițiativă in economisirea e~ 
nergiei și totodată, pentru expri
marea atitudinii critice fată de ca
zurile de risipă.

Folosind toate pîrghiile organiza
torice pe care le are la dispoziție, 
consiliul popular local are obligația 
să acționeze pentru întronarea unei 
ordini desăvîrșite în folosirea ener
giei si eliminarea tuturor formelor 
de risipă. încit și municipiul Ro
man să se încadreze, de urgentă. în 
noile cote, reduse, de consum. Fap
tul că aici există unele experiențe 
pozitive este, desigur, de bun au- 
gitr, dar simpla lor existentă — fără 
aplicarea măsurilor de generalizare 
— nu este suficientă. Iar dacă pină 
acum s-a mers mai mult pe sanc
ționarea globală a depășirilor de 
consum — prin întreruperea alimen
tării cu energie a întregii localități — 
va t'ebui să se treacă la depista
rea fiecărui risipitor în parte, pen
tru respectarea fermă de către toți 
consumatorii a cotelor reduse de 
energie.

Mihai IONESCU
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la Consfătuirea de lucru privind activitatea in agricultură, dezvoltarea mai puternică a producției vegetale

și animale in gospodăriile personale ale membrilor cooperatori și ale producătorilor particulari
(Urmare din pag. I)dărie economisește din curte și are, deci, in plus o suprafață de 20—30 mp pentru a o cultiva. Pentru țara noastră, care dispune de 

o suprafață redusă de teren agricol și arabil pe locuitor — am mai menționat și in alte împrejurări ■că avem numai _0,43 ha arabil/lp;_ cuitor — economisirea'””^ 'frietfu’“ele' pămînî, cultivarea Iui constituie o necesitate pentru asigurarea produselor agricole de care avem nevoie. Iată de ce trebuie să se treacă cu toată hotărî- rea Ia realizarea prevederilor Legii privind sistematizarea și restrînge- rea 'suprafețelor' construite, redarea unei suprafețe cit mai mari pentru agricultură. în același timp, este necesar să se asigure o organizare rațională, civilizată a comunelor, contribuind astfel la ridicarea nivelului general de cultură și de civilizație al satelor noastre.
Stimați tovarăși,Creșterea substanțială a producției agricole vegetale și animale în gospodăriile țăranilor cooperatori și ale țăranilor particulari, precum și la toți deținătorii de pămînt, trebuie să asigure necesarul.. de_ ©consuni propriu în întregime, cit. e>și participarea mai activă a acestui sector la realizarea programului de autoconducere și autoaprovizio- nare, precum și la^fondul central al statului. In program sînt sintetizate toate prevederile de preluare sau contractare a produselor a- gricole vegetale și animale, in vigoare în momentul de față, și se stabilește un sistem unic de contractare și de prețuri, renunțîn- du-se la sistemul cotelor obligatorii, care mai este în vigoare.în sistemul unic de contractare se pornește de la necesitatea ca fiecare gospodărie țărănească — în țVraport de suprafața pe care o destine și de numărul de animale și ț (păsări pe care trebuie să-1 creas- 7 că, precum și de membrii familiei :/■ — să contracteze și să vîndă la prețuri stabile o anumită cantitate de produse agricole, îndeosebi car- : tofi, legume, fructe, struguri și al« '"tele, și un anumit număr de animale — bovine, porcine, ovine — păsări, precum și o cantitate de lapte de vacă și de oaie, ouă, lină și alte produse ; am în vedere, în- deoșebi, plante tehnice, plante medicinale și aromatice.Pornind de la faptul că pămîn- tul reprezintă un bun național al întregului popor, producerea și contractarea de produse agricole constituie o obligație patriotică a fiecărui țăran, a fiecărui deținător de pămînt, sub orice formă. în legile actuale sînt stabilite principiile de bază privind contractele și prețurile care se acordă pentru toate produsele, precum și alte avantaje. ■ De aceea, nu doresc să mă refer acum la ele.în discuțiile din consfătuirea de astăzi s-au făcut o serie de propuneri ; pe unele dintre ele am căzut de acord să le însușim — deci să aducem îmbunătățiri unor prevederi actuale. Vom analiza și alte măsuri în vederea creării celor mai bune condiții pentru realizarea prevederilor programului pe care îl dezbatem astăzi.Aș dori să atrag însă atenția că se impune să acordăm o importanță mai mare decît pînă acum jpășu- nilor și fînețelor. Dispunem de o rn5re'~7sîmrâiâță^Kacric egalăj:u_ jumătate din suprafață...arabriă-a- țării. Deci7~culffvînd cele 4 400 000 de hectare de pășuni și finețe și mărind de cîteva ori producțiile pe hectar, ne creăm o bună bază pentru rc.3iz.area în bune condiții a programului de creștere a animalelor. Am în vedere îndeosebi creșterea bovinelor și ovinelor. Se impun — așa cum am discutat dealtfel și în alte împrejurări — măsuri pentru îmbunătățirea structurii pășunilor și fînețelor, pentru a- asigura ca ele să conțină mai multe substanțe nutritive, inclusiv să asigure o cantitate mai mare de proteine vegetale, care sînt foarte 

bune și chiar mai bune decît cele din făina de pește, spre exemplu.Sînt necesare, de asemenea, măsuri hotărite pentru a așigura sec-__torului particular și g&spodăijildr' c<5operatisfe~uherrele și mijloacele dffȚlucru necesare, precum și_în- grășamirife7'ăntidăunători și' alte siîbStănțe necesare 3e combatere a diferitelor boli și insecte. Dar și în această privință dispunem de o rezervă foarte mare pentru fertilizarea pămîntului — aceea a»îngră- șămintelor naturale, , pe care trebuie să~Ie'fotosim"m mod mai raționai și în toate zonele.Nu doresc să mă opresc mai mult asupra acestor probleme, pentru că, în programul pe care l-am stabilit pentru agricultură, avem prevederi clare și pentru mecanic— zarea în zonele._necpoperativizate, și pentru producerea, uneltelor, inclusiv pentru motocosițorLși altele. Este necesar să “luam măsuri pentru a realiza prevederile planurilor și programelor pe care le avem în această privință.Revenind la problema contractărilor, doresc să subliniez că, pe această cale, producătorii agricoli au asigurată vînzarea produselor lor și realizarea de venituri sigure, în conformitate cu legile țării. iperțul cu produse— ..agricolej_...cu.,’! animale" se poate face numai de, ;! unitățiîe~de stat sau cooperatiste' > care "primesc acest drept. iComerțul 'particular,"cumpărarea și revînzarea de produse agricole, de animale sau produse animaliere este interzisă. Țăranii, ca producători, pot vinde direct la consumatori surplusul de produse agricole, după ce asigură predarea produselor contractate cu organizațiile de stat și cooperatiste. în toate orașele funcționează piețe special amenajate, iar periodic se organizează tîrguri care asigură condiții necesare ca producătorii să-și poată vinde direct produsele lor.Așa cum am menționat în mai multe rinduri, este necesar să nu admitem sub nici o formă specula cu produsele agricole și cu alimente. Pornind de la necesitatea de a înlătura speculanții și intermediarii, statul, asigură țăranilor din zonele de munte, unde nu se pot produce cereale, 180 de kg grîu și porumb anual, pentru fiecare membru al familiei. Aceasta creea- ză^con3îțiî—“ășă’'cum au subliniat dealtfel unii tovarăși în consfătuire — ca și locuitorii din zonele unde nu se produc cereale să poată avea asigurată pîinea și tot ce este necesar pentru hrana lor și a familiilor lor. Cantitatea de cereale pe care o acordăm, potrivit legii, pentru contractarea unor animale, pentru lapte, constituie o completare Ia resursele de care dispune fiecare gospodărie și asigură, în bune condiții, realizarea producției care a fost contractată.Am luat, deci, asemenea măsuri în ultimii ani, îneît să putem ca, prin organizațiile de stat și cooperatiste, să asigurăm populației și cerealele necesare, pentru a nu mai fi nevoie să apeleze la intermediari, pentru a înlătura specula. Iată de ce trebuie să veghem cu toată hotărîrea pentru respectarea neabătută a prevederilor legale privind vînzarea și contractarea produselor agricole, precum și vînzarea directă, de către producători, a acestora la prețuri legale. Am stabilit un nivel de prețuri pentru produsele de stat și, pe baza mercurialului, pentru toate produsele vîndute direct de producători. în acest an aplicarea a- cestor prevederi a avut un efect deosebit de important asupra menținerii unei stabilități a prețurilor bunurilor de consum. Trebuie să acționăm, în continuare, cu toată fermitatea pentru respectarea și aplicarea neabătută a prevederilor legale privind prețurile la care se pot vinde produsele agricole, ca, dealtfel, toate produsele.Ridicarea nivelului de trai al întregului popor este condiționată atît de înfăptuirea neabătută a Programului de autoconducere și 

autoaprovizionare, cît și de prețurile stabile la produsele de sum, agricole și industriale. Este bine cunoscut că prin comerțul socialist țărănimea, la fel ca toți cetățenii țării, cumpără produsele industriale, inclusiv unele alimente de bază — cum sînt zahărul și uleiul — la prețuri unice, stabile. Deci, este necesar ca și țărănimea să vîndă produselele în vederea aprovizionării muncitoare și celorlalte categorii sociale tot la prețuri stabile, ceasta constituie o cerință a clpiilor socialiste de echitate dreptate socială.în societatea noastră auchidate pentru totdeauna clasele exploatatoare, asuprirea și inegalitatea socială. Am realizat o nouă orînduire socială — socialismul — și făurim societatea socialistă multilateral dezvoltată. Relațiile economice și sociale dintre clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate și celelalte categorii sociale trebuie să se bazeze pe echitate, egalitate și frăție. Alianța munci- torească-țărănească — baza orîn- duirii noastre socialiste — trebuie să se manifeste în primul rînd în producție și în schimbul de produse agricole și industriale la prețuri echitabile și stabile. în toate sectoarele trebuie să se afirme cu putere principiile de relații socialiste, după care nimeni nu poate trăi fără muncă sau din munca altuia. Pe baza muncii, a producției, fiecare poate să aibă venituri nelimitate. La o consfătuire am formulat chiar ideea îmbogățirii prin muncă. Dorim ca realmente și țăranii și muncitorii, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, să se poată îmbogăți ca rezultat al muncii depuse; dorim un socialism al belșugului ! Dar îmbogățirea să se realizeze pe bază de muncă, de producție, nu prin exploatare, nu prin speculă ! (Aplauze puter
nice).Trebuie să aplicăm ferm principiile socialiste, după care nimeni nu poate să realizeze venituri fără muncă sau prin speculă, atît în domeniul agricol, cît și în orice alt domeniu de activitate.Pentru a evita stările negative care s-au manifestat în trecut, programul prevede obligațiile organizațiilor comerciale socialiste de a contracta la timp cu producătorii și de a prelua întreaga producție contractată la prețurile stabilite. De asemenea, se prevede obligația pentru aceste organizații de a prelua și suplimenta produsele oferite de țărani la prețurile de achiziții. Toate aceste prevederi au drept scop creșterea mai puternică a producției agricole și asigurarea unei cantități mai mari de produse atît pentru consumul propriu, cît și pentru fondul de autoaprovizionare și alte necesități ale economiei naționale. Pe această bază se vor crea condițiile apropierii tot mai mari dintre oraș și sat, pentru omogenizarea societății noastre socialiste și întărirea unității întregului popor în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea politică a Partidului Comunist Român — forța conducătoare a societății noastre. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Stimați tovarăși,Realizarea tuturor acestor prevederi va trebui să ducă la o mai bună aprovizionare a întregului popor, la creșterea și mai puternică a contribuției țărănimii la dezvoltarea generală a țării, la ridicarea nivelului de trai material și spiritual al națiunii noastre, la întărirea patriei, a independenței și suveranității naționale. (Aplauze 
puternice, prelungite).Am reținut, în timpul dezbaterilor, că în multe județe mulți producători agricoli și țărani cu gospodării particulare și țărani membri ai cooperativelor agricole au rezultate bune, cresc un mare număr de animale, contractează și

/. cătorii cei mai buni și pentru acest (’sector de activitate, precum și / asistența veterinară, medicii, speli cialiștii, inginerii, în conformitate cu ceea ce este prevăzut pentru toate comunele necooperativizate.Organele agricole vor trebui să acorde o atenție sporită activității zonele necooperativizate, înfăptuirii în bune condiții a pro- ..gramelor stabilite. (Aceste organe au răspunderea de a asigura ca planurile de producție județene să ajungă pînă la comună, să fie bine cunoscute și să se acționeze în direcția realizării lor.Sarcini importante au consiliile populare comunale, orășenești și județeneTîh'cbrrfcirihitate cu legea, ele poartă întreaga răspundere pentru desfășurarea întregii activități pe teritoriul comunei, orașului și județului.Este necesar, de asemenea, ca toate organizațiile de partid să considere realizarea acestui program ca o sarcină importantă pentru dezvoltarea producției agricole, pentru înfăptuirea Programului de autoconducere și autoaprovizionare. Toate organizațiile de partid trebuie să acționeze pentru unirea tuturor forțelor întregii țărănimi în vederea înfăptuirii neabătute a programelor în fiecare localitate, pe fiecare locuitor. Comuniștii trebuie să fie exemplu în toate domeniile de activitate, în primul rînd în producție, în contractare, în activitatea de înfăptuire neabătută a programului, în respectarea legilor țării.Comitetele comunale, orășenești vor trebui să urmărească permanent felul în care toate organele de stat, organele, agricole de pe teritoriul plinesc vederea viață ajudețene de partid, misiunea de forță politică conducătoare în județul respectiv, vor trebui să acționeze pentru lichidarea cu desăvîrșire a lipsurilor, a stărilor negative din trecut și pentru înfăptuirea neabătută a prevederilor din program.

vînd statului un număr important de animale, de produse animaliere.în unanimitate, întreaga consfătuire și-a însușit’ programul adoptat în ședința de ieri de Comitetul Politic Executiv. Este necesar acum să trecem de îndată la măsurile de înfăptuire a lui în viață. Oricît bun ar fi programul, oricît de bune a,r fi, prevederile^ sale, oricît de. bune sînt hotărîrîle și'legile țării, rolul hotărîtor îl are activitatea practică, munca organizatorică pentru realizarea lor. Fără aceasta și acest program — ca, dealtfel, orice hotărîre sau lege — rămîne un simplu document. De aceea, hotărîtor este acum să trecem la activitatea de realizare în viață a acestui program. Dealtfel, pentru aceasta am convocat această consfătuire, spre a discuta împreună programul, pentru a înțelege toți în mod unitar acest program, pentru a nu mai exista nici un fel de neînțelegere și a acționa în același spirit — în toate județele, în toate comunele — îri'j vederea realizării lui.Este necesar ca, încă în acest an, în 1984, să obținem o îmbunătățire radicală în întreaga activitate de producție și de contractare, în sectorul gospodăriilor personale ale țăranilor cooperatori și în gospodăriile țăranilor particulari. Din tot ceea ce s-a spus aici am rămas cu convingerea că avem toate condițiile, că dispunem de tot ce este necesar pentru a obține, încă în acest an, o îmbunătățire în toate sectoarele de activitate.Programul pune sarcini importante pentru organele centrale de stat. Este necesar ca să se asigure înfăptuirea neabătută a prevederilor legale, a planurilor privind asigurarea, și a acestui sector, cu tot ce este necesar în vederea realizării producției. îndeosebi Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare va trebui să înțeleagă că poartă răspunderea pentru întreaga agricultură a țării și că el trebuie să asigure, deopotrivă, semințele corespunzătoare pentru fiecare zonă, să asigure reprodu-

fiecărei localități își înde- sarciniie și acționează în asigurării realizării în celor stabilite. Comitetele îndeplinind

După cum vedeți, n-am fost prea critic, tovarăși ; de data a- ceasta nu mi-am propus să fac o analiză critică a activității în acest sector important, deși erau multe de spus. Am avut însă în vedere că am discutat pe larg problemele agriculturii în luna decembrie și — în al doilea rînd — că se va înțelege atît de către organele de stat, cît și de comitetele județene; că, nefăcînd acum o analiză critică 
a stărilor negative de lucruri, nu Se va înțelege că sîntem mulțumiți cu felul cum au mers lucrurile, ci se va trage concluzia că fiecare va trebui să treacă să ia toate măsurile pentru înlăturarea lipsurilor și pentru realizarea programului stabilit. Să facem astfel îneît la următoarea întîlnire să nu fie nevoie să folosim arma criticii, ci, dimpotrivă, să putem constata — și eu aceasta aș dori — că toate comitetele județene, toate organizațiile de partid, toate organele de stat au lucrat cu întreaga răspundere față de partid, de statul și poporul nostru. 
(Aplauze îndelungate).In încheiere aș dori să exprim încă o dată convingerea că toți participanții la consfătuire vor trece de îndată ce se întorc acasă la măsurile hecesare realizării programului pe care l-am dezbătut, că vor acționa în așa fel îneît să întîmpinăm a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională și cel de-al XIII-lea Congres al partidului cu rezultate importante în întreaga ’ agricultură, deci și în acest sector de activitate.Doresc să adresez întregii țără- nimi chemarea de a face totul pentru realizarea programului de creștere a producției și de contractare a unei cantități cît mai mari de produse agricole, vegetale și a- nimale, pentru a contribui la dezvoltarea generală a țării, la înfăptuirea Programului partidului !Am ferma convingere că țărănimea noastră, care întotdeauna și-a îndeplinit cu cinste rolul important în societatea noastră — care, în trecut, a dat tributul greu de sînge, cînd a fost necesar, pentru apărarea patriei, pentru fău

rirea națiunii și realizarea statului național unitar — va acționa și în viitor cu toată abnegația, cu toată hotărîrea pentru a-și îndeplini cu cinste misiunea în socie- ■ tatea noastră socialistă, în alianță și împreună, frățește cu clasa muncitoare ! (Aplauze puternice, 
îndelungate).Mai avem, de fapt, o lună pînă la începerea- lucrărilor agricole. Așa cum am discutat însă în decembrie, și acum trebuie să ' desfășurăm lucrările de pregă-1' tire a însămînțărilor. M-amSl referit pe larg, la consfătuirea diny decembrie, la această problemă și | nu mai doresc să insist din nou' acum asupra ei. Trebuie însă să luăm toate măsurile pentru a în- , cheia toate pregătirile și a putea trece, spre sfîrșitul lui februarie, la realizarea însămînțărilor și a lucrărilor de primăvară, îneît să intrăm cu o pregătire mult mai bună, în toate domeniile, așa cum am stabilit. Trebuie să facem totul — repet încă o dată — pentru ca anul acesta agricultura noastră să marcheze o îmbunătățire simțitoare, să obținem o recoltă record, pentru a asigura buna a- provizionare a țării, necesitățile industriei și economiei naționale, pentru a spori contribuția agriculturii la dezvoltarea generală a țării !Am ferm convingere că toate organele și organizațiile de partid, organele a jricole, consiliile populare, întreaga țărănime vor acționa cu toate forțele pentru realizarea acestor importante obiective stabilite pent.u acest an și pentru anii următori.Cu această convingere vă urez tuturor, urez întregii țărănimi succese tot mai mari și multă sănătate și fericire ! (Aplauze prelun
gite, îndelungate. Se scandează pu
ternic : „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul!“, „Ceaușescu 
— la mulți ani !“. într-o atmosferă 
de puternică însuflețire, toți cei 
prezenți în sală se ridică în picioa
re și ovaționează îndelung pentru 
Partidul Comunist Român, pen
tru secretarul general al parti
dului, președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR
(Urmare din pag. I)

agriculturii, in scopul sporirii 
substanțiale a producției vegetale 
și animale, pentru satisfacerea 
cerințelor autoaprovizionării și a 
celorlalte nevoi ale economiei na
ționale.

Vorbitorii au subliniat deosebita 
importanță a măsurilor cuprinse 
în Programul unic, măsuri desti- 

Inate să asigure utilizarea judici
oasă, deplină a pămîntului țării — 
mijloc de producție fundamental în 
agricultură — care, indiferent de 
forma de proprietate, reprezintă o 
avuție națională inestimabilă, un 
bun al întregii societăți. In ace
lași timp s-a insistat asupra fap
tului că folosirea integrală, pro
tejarea și ameliorarea fondului 
funciar constituie o obligație fer
mă a organelor de stat, a deținăto
rilor de terenuri, conform prevede

rilor legii, o înaltă îndatorire 
patriotică a tuturor cetățenilor.

Participanțij la discuții au relevat 
caracterul stimulator al sistemului 
unic de contractări și achiziții 
instituit pentru creșterea producției 
vegetale ți animale în gospodăriile 
personale ale membrilor cooperati
velor agricole de producție și ale 
producătorilor particulari, pentru 
sporirea contribuției acestora la 
realizarea autoaprovizionării, a fon
dului de stat de produse agroali- 
mentare.

Evidențiind rolul determinant pe 
care. îl are sectorul socialist în pro
ducția agricolă a țării. în realiza
rea autoaprovizionării și a fondu
lui de stat, participanții la dezba
teri s-au referit pe larg la spriji
nul puternic pe care statul îl acor
dă. totodată, dezvoltării producției 
vegetale si animale in sectorul gos
podăriilor țăranilor cooperatori și 

al gospodăriilor producătorilor par
ticulari din zonele necooperativi
zate. Acest sprijin se concretizează 
în asigurarea cu semințe, cu mate
rial biologic pentru ameliorarea 
animalelor. în mai buna aprovizio
nare cu substanțe de prevenire si 
combaterea bolilor și dăunătorilor 
la plante., în acordarea de asisten
tă tehnică de specialitate, extin
derea mecanizării unor lucrări de 
bază ale solului. A fost reliefat ro
lul deosebit, în cointeresarea pro
ducătorilor agricoli, al acordării de 
către stat, pe lingă preturile de 
bază, a primelor de producție, avan
surilor și creditelor, al aprovizio
nării satului cu mărfuri industria
le. cu unelte, precum și asigurării 
unei game largi de servicii la pre
țuri stabile. Vorbitorii au relevat 
că toate acestea, avind ca funda
ment munca, priceperea și simțul 
gospodăresc al oamenilor, au dus 

la sporirea producției agricole și a 
veniturilor, la creșterea nivelului 
de viată al locuitorilor satelor, 
care, asemenea întregului popor, 
se bucură de binefacerile civiliza
ției noi, socialiste, ce se edifică pe 
pămîntul patriei.

Participanții la consfătuire au 
scos in evidentă datoria patriotică 
ce revine populației de la sate de 
a spori necontenit producția vege
tală și animală, de a valorifica la 
fondul de stat cantități tot mai 
mari de produse agricole pe calea 
contractărilor.

A fost exprimată convingerea că 
înfăptuirea Programului unic va 
duce la punerea mai largă în va
loare a marilor posibilități de care 
dispune agricultura noastră, va 
contribui la realizarea obiectivelor 
noii revoluții agrare, la perfectio
narea relațiilor de producție în 
agricultură, la intensificarea schim

bului echitabil de produse între sat 
și oraș, la întărirea, pe această 
bază, a alianței muncitorești-țără- 
nești, temelia orînduirii noastre, a 
înaintării neabătute a României pe 
calea socialismului, a ridicării ge
nerale a nivelului de viată și da 
civilizație al întregului popor.

Manifestindu-și totala adeziune 
ta importantele măsuri cuprinse in 
Programul unic, participanții la 
dezbateri au subliniat că acestea 
constituie un puternic factor mo
bilizator pentru valorificarea tutu
ror resurselor existente in gospo
dăriile personale ale membrilor 
cooperativelor agricole de produc
ție și in gospodăriile producători
lor particulari. Ei au asigurat pe 
secretarul general al partidului, în 
numele celor pe care-i reprezintă, 
al întregii țărănimi. al tuturor lu
crătorilor din agricultură, că vor 
munci cu sirguință pentru reali

zarea exemplară a acestor însem
nate sarcini, angajindu-se să în- 
timpine cea de-a 40-a aniversare 
a revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă si cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului cu noi și tot mai 
mari succese in sporirea recolte
lor, în transpunerea in viată a 
prevederilor programului de auto
aprovizionare. în îndeplinirea în
datoririlor ce le revin peptru con
stituirea fondului centralizat al 
statului de produse agricole.

într-o vibrantă unitate de gîn- 
dire și simțire, vorbitorii au re
afirmat sentimentele de dragoste, 
de profundă stimă și recunoștință 
pe care țărănimea, toți locuitorii 
satelor Ie nutresc. împreună cu 
întregul popor, față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresîndu-i. 
totodată, din inimă, cu prilejul 
apropiatei aniversări a zilei de 
naștere, cele mai calde urări de 

sănătate și putere de muncă, de 
ani mulți și rodnici in fruntea 
partidului și statului, spre a că
lăuzi, cu înțelepciune și cutezanță 
revoluționară, destinele patriei, 
ale națiunii noastre pe calea socia
lismului și comunismului.

In încheierea lucrărilor consfă
tuirii a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvintarea conducătorului parti
dului și statului a fost urmărită 
cu larg interes, cu deosebită sa
tisfacție și unanimă aprobare, fiind 
subliniată in repetate rinduri cu 
vii și puternice aplauze.

Dind glas simțămintelor pe care 
le împărtășeau în aceste momente . 
deosebite, participanții au aclamat 
îndelung și au rostit cu însufleți
re : ..Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu — ia mulți ani !“. ___________________________________7
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CREAȚIA POPULARA

de cuget și simțire a
(Urmare din pag. I)

I

poporului

Unirea este sufletul 
poporului român, 

este glasul României1
Cînd în 1866 creatorul Horei Unirii, 

poetul Vasile Alecsandri, dădea edi
ția definitivă a vestitei sale colecții 
Poezii populare ale românilor, el 
năzuia să ofere neamului său și .în
tregii umanități un florilegiu repre
zentativ și unitar al spiritualității 
populare românești, inmănunchind 
cintece bălrînești (balade), doine și 
hore, provenind din cele trei princi
pate istorice românești. Moldova, 
Valahia și Ardealul, deși ponderea 
surselor trimitea spre ținutul natal 
al bardului de la Mircești, Moldova, 
unde descoperise cu prietenul său 
Alecu Russo și celebra baladă a Mio
riței, nebănuind că peste un secol se 
vor aduna peste o mie de variante 
ale acestei bijuterii artistice, din toa
te zonele etnografice și folclorice ale 
patriei, adevărată piatră de încercare 
a creativității poporului român, me
saj al unui geniu artistic inconfun- 
dabil dăruit patrimoniului'universal.

Dacă în Miorița, savanți și crea- 
tori^de talia unor Ovid Densusianu, 

Sadoveanu, L. 
au recunoscut 
care coboară în 
neamului româ-

lui românesc, al poeziei, obiceiurilor 
tradiționale, 'fiind preponderent un 
gen sau altul intr-o zonă sau alta.

Marca identității spirituale popu
lare românești o dă profunzimea li
rismului, acel indefinibil și intraduc
tibil dor, prezent intr-o anumită doză 
în toate genurile artistice; ca o ates
tare a marii bogății sufletești, a unei 
rare sensibilități și simt al frumosu
lui și al unei inepuizabile forțe crea
toare a poporului român.

\

\
1O fi / 

r/
D. Caracostea. M. 
Blaga și M. Eliade 
moșteniri străvechi, 
timp pină la obîrșia 
nesc, fiind totodată expresia existen
țială specifică a unui popor, un alt 
cintec epic. Meșterul Manole, ates
tat prima oară tot in colecția lui'. 
Alecsandri, deși un motiv folcloric 
comun întregului spațiu balcanic, in
trat în laboratorul creativității vigu
roase și atit de rafinate a poporului 
român, va da la noi cele mai desă- 
vîrșite ipostaze estetice. in intreg 
spațiul și atit de unitarul, grai româ
nesc. in pofida și peste despărțirile 
vremelnice impuse ramurilor multi
milenarului copac 
nostru.

Dar spiritualitatea noastră popu
lară este mult mai __ :
riată și mai semnificativă decit cele 
două capodopere ale eposului româ
nesc. așa cum se poate dezvălui din 
sutele și astăzi miile de culegeri de 
folclor care, toate, atestă geniul ine
puizabil al poporului român, marca 
unitară a sensibilității sale, caracte
rele specifice ale creativității crista
lizate in intreg spațiul patriei și tim
pul istoriei românești.

Dacă spre sfîrșltul secolului tre
cut, prin colecții masive precum 
cele din 1885. Poezii populare româ
ne de G. Dem. Teodorescu — reve
latoare pentru potențialul spiritual 
al Munteniei, a eposului românesc 
in genere — Doine și strigături din 
Ardeal de I. U. Jarnik și A. Bârsea- 
nu — reprezentativă pentru rezer
vorul lirismului transilvănean — sau 
fundamentalele monografii etnologi
ce Nașterea, Nunta, Inmormintareă 
„la români", realizate de S. FI. Ma
rian — care sondau vasta, unitara și 
expresiva mitologie a poporului nos
tru. in care transpar, intr-o sinteză 

, organică, originală moșteniri daco
române — ori colecția Legende sau 
basmele românilor, a lui Petre Ispi- 

(i rescu, care cel dinții a ' tresărit la 
„tinerețea fără bătrînețe și viața fără 
de moarte" a geniului narativ româ
nesc — dacă din toate acestea și din 
atitea altele s-a adincit cunoașterea 
a cit mai multe fațete ale culturii 
populare românești, din colecțiile 
alcătuite științific, din primele dece
nii ale secolului trecut, îndeosebi pu
blicate de Academia Română, cu
legeri și cercetări efectuate și ela
borate de Ov. Densusianu, B. Bartok, 
C. Brăiloiu, M. Friedwagner etc., s-a 
putut acoperi harta aproape com
pletă a motivelor specifice româ
nești, studiate comparat, la confluen
ță sau distingere de spiritualitatea 
altor popoare. S-au putut constata ve
chimea, continuitatea, permanența și 
vitalitatea folclorului nostru, cir
culația și osmoza spirituală neîntre
ruptă dintre cele trei teritorii isto
rice românești, varietatea regională, 
dar și unitatea în substanța gindirii 
sensibile, a expresiei lingvistice, a 
imaginarului artistic românesc. S-a 
putut Întrevedea din aceste colecții 
și cercetări fundamentale cum in ca
drul spiritualității populare româ
nești sint prezente, prin întruchipări 
poetice cristalizate estetic, toate cele 
trei genuri artistice principale, epo
sul. lirica, creația dramatică, precum 
și genul, atit de specific al folcloru-

al neamului

vastă, mai va-
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Cine a străbătut codrii veșnic ti

neri de frumuseți nepieritoare ai fol
clorului românesc a putut pătrunde 
în tainele acestei' mirifice împărății, 
de o nemaicunoscută varietate artis
tică, de la creator la creator, de la 
interpret la interpret, de la sat la 
sat, de la o zonă etnografică la alta, 
de la o „țară" la alta, de la un ținut 
la altul, dar totodată atit de uni
tară, pornind încă din obîrșiile ei 
străvechi, în întreg spațiul românesc, 
alcătuind o unitate de structură și 
stilistică, poate unică în Europa.

Cum altfel s-ar putea explica vi
ziunea cosmogonică atit de organică 
și unitară din legendele etiologice 
românești de pretutindeni, tradițio-’ 
nalele sărbători de iarnă cu întreg 
alaiul de datini, de poezie și măști 
cu semnificații magice (de sorginte 
traco-romană), aceleași din Oltenia 
în Țara de Sus a Moldovei, din Țara 
Moților pină în Dobrogea. din Mara
mureș pină in Muscel, din Țara Cri-

șurilor pină în ținutul Vrancei, cu 
un obicei al colindatului atit de pu
ternic constituit, cu colinde și plugu- 
șoare de o inaltă poezie, circulind 
aceleași motive de mii de ani, cu 
mici variații in toate unghiurile tă
rii, unice in intreg sud-estul euro
pean — sau explozia infloririlor mu
zicale ale dansului popular pe ambe
le versante ale Carpaților sau vesti
tele'orații de nuntă (despre care 
scria D. Cantemir in Descrierea 
luj.dovei) pe motivul alegorie al vi- 
nării căprioarei sau al culegerii florii 
de către fiul de crai, care cunosc o 
circulație aproape uniformă in cele 
trei țări române, sau personajele ge
nerice ale basmului fantastic româ
nesc. Făt-Frumos și Ileana Cosinzea- 
na. in care sint sintetizate virtuțile 
și aspirațiile spre frumusețe fizică 
și morală ale poporului român și în 
care devine manifest sentimentul 
fundamental, al omeniei, precum și 
universul înțelepciunii și al strălu
citei sale imaginații creatoare, reve
lat in poezia gnomică a ghicitorilor 
și a proverbelor.

tn primul deceniu al secolului 
XX, prin Graiul nostru, prima an
tologie dialectalo-folclorică a Româ
niei (in 1933 a apărut o replică pe 
măsură a acestei importante opere 
științifice), I. A. Candrea, Ov. Den- 
susianu și Th. Speranția demonstrau 
cu argumente de netăgăduit unitatea 
graiului și a spiritualității populare 
românești, contribuind Ia luminarea 
conștiinței naționale și pregătirea 
marii Uniri de la 1918, pentru ca in 
1920, la peste jumătate de secol de 
la apariția faimoasei colecții a lui 
Alecsandri, filologul Ov. Densusianu 
să alcătuiască primul florilegiu este
tic al cintecului popular românesc, 
o nouă confirmare a strălucitului 
geniu artistic al românilor.

Noi înșine, continuînd — in cadrul 
unui colectiv mai larg — opera mari
lor înaintași, publicind. la Editura 
pentru literatură și apoi la Editura 
„Minerva", in ultimele două decenii 
peste 20 volume masive de folclor li
terar românesc inedit din Transilva
nia, din Oltenia, din Moldova și din 
Dobrogea, care fac parte dintr-o mai 
vastă acțiune de valorificare (de 
peste 200 de tipărituri folcloristice), 
am avut revelația unității in diver
sitate. a originalității și a vieții fără 
de moarte a spiritualității populare 
românești, a mesajului creativ rorpâ- 
nesc, neîntreruptă lumină a conștiin
ței unității naționale.

loan ȘERB

Sosirea domnitorului Alexandru loan Cuza in București

CÎNTECELE UNIRII
Evenimentul politic 

de la 24 Ianuarie 1859 
a avut un 
ecou 
cală

puternic 
si in viata muzi- 
a acelui timp. A 
relevat astfel si 

important pe 
l-a avut muzicacare

in lupta mulțimii pen
tru Unire, pentru 
apărarea Unirii, și 
acum, după 125 de ani, 
știm că lucrările mu
zicale românești pe 
versuri de Vasile A- 
lecsandri. Dimitrie Bo- 
lintineanu. George 
Sion, ca și multe al
tele. s-au auzit pe în
tregul pămint româ
nesc. din Moldova la 
Banat si din Transil
vania in Bucovina și 
Muntenia.

încă la 1856. Va
sile Alecsandri scrise
se Hora Unirii — re- 
luînd și continuînd o 
idee dintr-o altă poe
zie a sa. Hora Ar
dealului, pe care o pu
blicase la 1848 —. rea- 
lizînd versurile aces
tui cîntec atit de ac
tual și astăzi, si despre 
care un comentator 
străin spunea că este 
o ..Marsilieză a Unirii 
românilor".

Hora Unirii a fost 
stindardul sonor al 
luptei unioniste, un 
cîntec conceput și gin-

în Concordanțe și controverse •) 
Pompiliu Mareea adoptă, ca si în 
volumul precedent, formula elastică 
a „varietăților literare". Simpla 
răsfoire a cărții e suficientă pen
tru a distinge plăcerea veche, prin 
excelență umanistă, de a vorbi cu 
erudiție și detașare despre subiecte 
de o diversitate impresionantă. A- 
ceasta ar fi dealtfel si prima trăsă
tură a figurii spiritului său crea
tor : mobilitatea, deschiderea spre 
orizonturi adesea antipodice. Cu un 
proteism admirabil, P. Mareea e 
concomitent monograf si „folclo
rist". istoric literar și cronicar „la 
zi", cercetător aplicat și polemist 
redutabil, eseist sobru si memoria
list distins, iar deasupra tuturora, 
coseur plin de vervă, capabil să 
transforme teme conventionallzate 
de alții în premise incitante. în-
tr-un fel. păstrind firește propor
țiile necesare, criticul ar putea 
spune ca Valery (și el autor al 
unei excelente serii de Varietăți) că
deși obiectul eseurilor sale nu e 
întotdeauna al lui. chiar întinderea 
lor fiindu-i uneori „dată", primul 
său gest cind este plasat într-o 
stare neașteptată a spiritului e acela 
de a-și regăsi firescul gindirii; uni
tatea intervențiilor sale constă de 
aceea tocmai in această mișcare de 
implicare personală in chestiuni e- 
sențiale ale unui anumit context 
literar.

Din această dispoziție pot fi de
duse repede și alte semnalmente li
terare ale Iui Pompiliu Mareea : 
receptivitatea la întrebările ac
tualității, refuzul încorsetării, in 
fine, ceea ce este mai important, 
atitudinea, gustul dezbaterii si al 
angajării, vivacitatea opiniei. In
tr-un eseu cu titlu elocvent. Cri
tica. tribvnă a dezbaterilor litera
re, figurează această pledoarie pro-

*) Pompiliu Mareea : Concordan
țe și controverse, Editura „Emi-
nescu", 1983.

Ședința de deschidere a Camerei la București (29 februarie 1860)

dit ca atare, dovedin- 
du-si un conținut poli
tic evident si distinct. 
Sigur, partea melodică 
a Horei Unirii a avut 
mai multe variante — 
culte, lăutărești, țără
nești — una dintre a- 
cestea impunindu-se 
de-a lungul timpului și 
fiind aceea la care 
tradiția alătură nume
le compozitorului A- 
lexandru Flechtenma- 
cher. „colaboratorul 
muzical-dramatic al 
lui Vasile Alecsmdri" ■ 
— cum arată și George 
Călinescu. La Bucu
rești. la 24 Ianuarie 
1859. scrie ziarul u- 
nionist Steaua Dună
rii : „poporul. In de
lirul său frenetic, a- 
prinse torțe si cu mu
zica militară in mijloc 
purcede pe uliță. Toa
te casele private și 
publice se luminează. 
Lăutari in toate păr
țile. Oștirea cu puști
le de-a umere, ames
tecată printre popor, 
se bucură de fericirea 
generală. Astfel po
porul. cu muzica, cu 
mțlitari. cu faclele a- 
prinse. s-a purtat oe 
toate ulițele. Jucind 
Hora Unirii pe la toa
te răspintiile". A- 
celași entuziasm la 
Fălticeni, ca și la Cra
iova, la Iași, la Cim- 
pina... Hai să dăm 
mină cu mină / toți 
cu inima română ! 
Hora Unirii, interzisă 
de antiunioniști. ia a- 
pariția ei, in 1856, ră
suna acum in voie I 
Hora Unirii s-a auzit 
și pe scenele Teatre- 
Ibr naționale din 
București. Iași și Cra
iova in spectacole 
festive.

Tot Ia 1856. în pli
nă campanie și fer
voare unionistă. Geor
ge Sion publică cele
bra sa poezie Limba 
românească, apariție 
care nu poate fi di
sociată de idealurile 
unității naționale și 
de un sens patriotic 
dintre cele mai înal
te. Limba românească 
de atunci, din 1856. 
s-a auzit pe diferite 
suporturi sonore (sem
nate de Gavriil Musi- 
cescu, de loan Cartu, 
etc.) și se păstrează 
pină astăzi in reper
toriile noastre de cîn
tec revoluționar și pa
triotic : „Mult e dul
ce și frumoasă / 
Limba ce-o vorbim / 
Altă limbă-armonioa-

nu gă-
său. Ia 
Bolinti-

să / Ca ea 
sim".

La rindul 
1861 Dimitrie

scrie versurile 
Hora lui Cuza 

mult auzită in 
pe muzica lui

gramatică pentru stilul „tranșant" 
al criticii : „Ceea ce mi se pare 
regretabil, citind unele cronici, stu
dii, recenzii, chiar sinteze mai 
ample este absenta (dobindită p-o- 
babil in urma unui strașnic exer
cițiu inițiatic), a entuziasmului sau, 
de ce nu, a voluptății de a respinge. 
Se produce, in asemenea cazuri, un 
fel de proces de sterilizare afecti
vă. Căci apar destule cărți care 
nu se poate să nu ne provoace in
tr-un sens pozitiv sau negativ. 
Reacția blazată, impersonală, nu mi

rectie. bine slujită de mijloacele 
sociologiei literare. Trei etape ale 
literaturii române contemporane e 
astfel o istorie abreviată a ultime
lor patru decenii de literatură 
română, un „manual" sintetic in 
care fenomenul artistic e corelat 
dialectic cu .fenomenul social-po
litic" pe fundalul căruia se desfă
șoară. Mai caotivant încă este 
densul eseu Romanul politic ro
mânesc. Se știe, specia e socotită 
îndeobște o achiziție a ultimelor 
decenii, fiind pusă, remarcă auto-

tătii. autorul știe să fie necomple
zent. In treacăt fie spus, in 
Autori și cărți, capitol dinspre 
finele volumului in care se 
adună cronici la cârti recente, acest 
lucru e si mai vizibil. „Afinitățile 
elective" mărturisite aici nu jugu
lează luciditatea, nu exclud adică 
obiecțiile categorice. Vizavi de un 
..roman răscolitor" (e vorba de Fiul 
secetei), care stirnește. se vede si 
din titlu, considerații elogioase, 
Pompiliu Mareea știe să formuleze 
și rezerve pe linia „unei anume pro-

CRONICA 
LITERARA

se nare un semn bun pentru cri
tică". Detestînd ..mandarinatul cri
tic". autorul dezvoltă aooi raționa
mentul intr-o direcție aparent ne
așteptată. dar cu o logică impeca
bilă : „Adevărul, spre care desigur 
fiecare tindem, nu se obține prin 
ipostaza expectativei, a indiferen
tei. a absentei riscului, ci. dimpo
trivă. prin fermitatea opiniilor, prin 
confruntarea lor, pe călea dezbate
rilor". Dar in Concordanțe și con
troverse „riscul" e calculat, bazat 
pe o temeinică examinare a pro
belor. pe un militantism de sub
stanță vizibil in subiect, in opțiuni 
Si în verdicte. Miza textelor nu e 
niciodată minoră, erudiția sprijină 
intuiția (si invers 1) intr-un proces 
neîntrerupt, propriu gindirii refu
zate anchilozării. Poate de aceea 
„controversele" sînt mai antrenante 
decit „concordantele" autorului. 
Dar facultatea de a regindi cu 
prospețime dosarul unei probleme 
este depistabilă și in Sintezele din 
prima secțiune a cărții, unde Pom
piliu Mareea face o critică de di-

Critică și angajare
rul. în legătură cu preocupările tot 
mai intense ale vremii noastre care 
tace din politică nu o simplă pro
fesie elitarâ. ci. ..un catalizator al 
tuturor profesiilor". Cu rigoarea 
universitarului, dar si eu deprin
derea publicistului îndelung exer
sat de a descoperi vase comuni
cante între fenomene distanțate 
temporal, P. Mareea extinde — orin- 
tr-o retroproiectie creditabilă — tra
diția romanului nostru politic, in- 
cluzînd oe lingă Istoria ieroglifică 
a lui Dimitrie Cantemir și (ceea 
ce nu s-a mai remarcat pină acum) 
Ciocoii vechi și noi. Concis, nedi- 
vagant. criticul realizează in fond 
o adevărată istorie a speciei de 
care se ocupă, insistind cu precă
dere asupra seriei deschise de Pă
sările lui Ivasiuc si închisă (provi
zoriu. desigur) de ciclul lui Dumi
tru Popescu Pumnul și palma. Dia
grama evoluției e refăcută cu „fi
delitate" (acesta ar fi un alt ca
racter al textelor lui Pompiliu 
Mareea) si. îndeosebi, cu spirit cri
tic. Animat de scrupulul obiectivi-

lixităti jurnaliere, a insuficientei 
supravegheri a scriiturii, a unei a- 
nume ostentații demonstrative ce a- 
duce a tezism". Revenind insă la re
lieful eterogen al Sintezelor, as re
ține opiniile aparent șocante, dar 
confirmate de realitate, din eseul 
Universul rural și literatura, in care 
după constatarea decisă : „țăranul 
român de astăzi este categoria cea 
mai puțin reprezentată in romanul 
contemporan" se (ace o caldă si în
temeiată pledoarie pentru continua
rea, din unghiul actualității socia
liste. a unei fertile direcții a prozei 
românești, tn Poezia patriotică, 
azi. eseu cu ascutis polemic la a- 
dresa ideii „puerile și aberante" 
conform căreia poemul de tară 
și-ar ti epuizat resursele, se ple
dează de asemenea (pe urmele vi
zionarului Ovid Densusianu) pen
tru asumarea în lirica patriotică a 
noului peisaj al tării, a ..operei a- 
dâugate de homo sapiens si de homo 
faber naturii ancestrale".

în Controverse, altă secțiune de 
interes a cărții, arcul spiritului

neanu 
pentru 
Vodă, 
epocă, 
Dimitrie C. Florescu : 
Trageți 
mare / 
hotare 
mare, 
Carpați 
mare !

Se au2ea. 
nea. Hora 
Vodă, cu 
Vasile Alecsandri. 
care se cinta : 
Vodă să trăiască 
Oasiele să le măreas
că 1 Pe ciocoi să-i u- 
milcașcă / Tară min- 
dră să-și croiască / 
Pe clăcasi să-i dezro
bească, I Cu moșii să-i 
dăruiască !

Chipul lui Cuza 
Vodă și sensul Impli
cit al Unirii Principa
telor apare și in crea
ția folclorică, in nu
meroase texte si me
lodii. identificate de 
către cercetători și în 
zilele noastre, dovadă 
a perenității cintecu
lui și ideii care l-a 

„Cuza al 
să trăiască / 

tara Româneas- 
Incă cincizeci 

si-o vară I Că 
avem o tară !“

hora mare, 
Cuza sfarmă 

/ Trageți hora 
mare

Si
/ Din 

pin* la

de aseme- 
lul Caza 

poezia de 
in 

,Cuza 
/

inspirat : 
nostru 
Peste 
că / 
ierni 
acum 
se spune Intr-un cin- 
tec, cules din 1967, in 
ținutul Rădăuților,

Atunci, în ianuarie 
1859, lși amintește Ni- 
colae Grigorescu. „în- 
tr-o dimineață ne 
vine vestea că s-a a- 
les Cuza domnitor în 
amîndouă capitalele. 
Atunci am văzut eu 
ce va să zică bucu
ria unui popor. Cîn- 
tece. jocuri, chiote. In 
toate părțile. Iți Ie
șeau oamenii in drum 
cu oala plină cu vin ; 
care cum se întîlneau 
luau vorba de Cuza, 
de Unire, se îmbrăți
șau și încingeau horă 
in mijlocul drumului".

„Unirea, națiunea a 
făcut-o", a declarat 
Mihail Kogălniceanu 
la 1862. și prin aceas
ta putem înțelege și 
Imensa revărsare de 
entuziasm popular 
care a însoțit măre
țul eveniment, căruia 
poeții și compozitorii, 
intr-un mare e'an pa
triotic. i-au găsit e- 
chivalsnțe artistice 
menite să dăinuiască 
peste veacuri.

Mircea M. 
ȘTEFANESCU

Dorințele Divanurilor nu au nimic 
irealizabil, iar calmul deliberărilor 
dovedea că Europa este pusă in fața 
unui popor însuflețit de un spirit pe 
cit de liberal pe atit de tradiționalist, 
și care este matur pentru a se con
duce singur. Europa este cea care 
trebuie să examineze acum ce valo
rează mai mult în interesul ei, al 
dreptului și al menținerii picii ge
nerale : ori satisfacerea dorințelor 
care se semnalează pe malurile Du
nării, ori înăbușirea lor, care va crea 
conflicte neîncetate și prlm-jdioase". 
Convenția de la Paris, încheiată la 
7/19 august 1853, hotăra ca Moldova 
și Muntenia să poarte numele de 
Principatele Unite. Se constituia o 
Comisie Centrală pentru pregătirea 
legilor, se prevedea inființarea unei 
Curți de Casație, comune, ambele cu 
sediul la Focșani, măsuri de organi
zare identică a armatei ș.a. In același 
timp, prin Convenția de la Paris se 
hotăra că fiecare principat să aibă 
domnul ei, guvernul ei. adunarea sa 
legislativă, administrația sa separată, 
ceea ce nu mai corespundea aspira
țiilor de unire ale locuitorilor celor 
două principate române, „In felul a- 
cesta — sublinia revoluționarul de
mocrat rus N.A. Dobroliubov — Con
ferința de la Paris nu a făcut decit 
un pas spre unirea Principatelor. 
Unirea lor definitivă intr-un stat in
dependent a rămas ca șt in trecut o 
dorință a poporului, dorință care a 
fost exprimată de atitea ori in istoria 
lui".

Prevederile Conferinței de la Paris 
reliefau incă o dată, cu claritate, 
poporului român, dificultatea, dacă 
nu imposibil'tatea de a-și vedea îm
plinit idealul prin bunăvoința sau 
jocul de interese ale puterilor străi
ne, impuneau in mod legic concluzia 
că numai prin lupta proprie, hotă- 
rîtă. aspirația reali'ă-ii unirii poate 
primi consacrare. Cită dreptate avea 
Nicolae Bălceșcu cind. adresindu-se 
românilor, scria : „In zadar veți în
genunchea șl vă veți ruga pe la 
porțile împăraților, pe la ușile mi
niștrilor lor. Ei nu vă vor da nimiă, 
căci nici vor, nici pot. Fiți 
gata, dar, a o lua voi, fiindcă împă
rații, domnii și boierii pămintului nu 
dau fără numai aceea ce le smulg 
popoarele. Fiți gata, dar, a vă lupta 
bărbătește, căci, prin lucrare și jert
fire, prin singele vărsat, poporul do- 
bindește conștiința drepturilor și da
toriilor sale".

Concentrindu-și eforturile în Jurul 
constituirii și desfășurării lucrărilor 
celor două adunări elective, masele 
populare aveau să-și dovedească, 
încă o dată, curajul și înțelepciunea, 
capacitatea lor de a influența și de 
a determina mersul evenimentelor. 
La 5 ianuarie 1859, adunarea electivă' 
de la Iași proclamă, in unanimitate, 
drept domn al Moldovei pe colonelul 
-‘-1—t—ia Ctiza, unul din"' 
fruntașii Revoluției de la 1848, cârd,' " 
în acele zile eroice, cerind rezistența 
armată a poporului, spunea : „Cu 

''TZTjrx* . moartea tțoțțstpi trebuie să deșchț-
Adunările ad-hoc de la București ' dgm un Viitor nației noastre, Vrd'd(ii^ 

de mărirea strămoșilor noștri". Sub 
presiunea maselor populare, a zeci
lor de mii de meseriași, lucrători, co- 
mercianți, țărani — adunați 
Dealul Mitropoliei din Capitală, 
zilele de 22—24 ianuarie 1859, 
rea electivă de la București 
mă drept domn al Munteniei 
colonelul Alexandru Ioan 
Succesul cu adevărat Istoric 
în acele zile a fost posibil datorită 
devotamentului neclintit al poporu
lui român față de cauza unirii, care 
a dejucat — prin acțiune energică și 
unită — deopotrivă manevrele unor 
cercuri reacționare interne, ca și in
tențiile unor puteri europene ce-și 
vedeau st njeriite. prin crearea sta
tului român unitar, intențiile lor ex
pansioniste în această parte a conti
nentului.

Unirea Principatelor române, pri
ma etapă pe drumul lung și eroic al 
făuririi statului național unitar ro
mân. a concretizat intr-o realitate 
ireversibilă idealul unității naționale 
al tuturor românilor. Ea a fost re
zultatul unei uriașe și energice ac
țiuni de masă, a reprezentat un act 
de voință a întregii națiuni române, 
rămin nd înscrisă in istoria patriei 
noastre ca „o zi de aur" a veacului 
trecut.

nu-i o unire de elemente eterogene : 
ea este unire de români cu români. 
Moldovenii și muntenii sint un sin
gur neam, o singură familie, ei nu 
sint nici moldoveni, nici munteni, ci 
numai români".

Zeci și zeci de memorii, adrese, 
petiții — dind expresie aspirațiilor 
comune — luau drumul cabinetelor 
din Londra. Paris, Petersburg. Viena 
și Constantinopol, cu intenția de a 
demonstra vechile drepturi istorice 
ale românilor. In memoriul înaintat 
cancelariilor europene de către 
Constantin Hurmuzaki și loan Maio- 
rescu se spunea : „Cea dinții și cea 
mai profundă dorință a Principatelor 
este ca să nu li se pună nici o pie
dică in dreptul lor de state suvera
ne de a dispune libere despre viitoa
rea lor existență politică. Aceasta e 
Unirea, sau, mai bine, reimpreunarea 
Principatelor, pentru că poporul 
acestor țări a fost odată și in privin
ța existenței sale politice numai un 
individ".

Cauza nobilă a unirii Principatelor 
a găsit un larg ecou și un sprijin 
activ din partea unor eminente per
sonalități științifice și culturale din 
alte țări, precum Jules Michelet, 
Edgar Quinet, J. Ublcini, Saint Marc- 
Girardin. Thibault. Lefevre. J.A. 
Vaillant, Paul Batalllard. L6on Plee, 
Cernîșevski, Dobroliubov, Marc An
tonio Canini. Vegezzi Russcalla, ca 
și din partea unor influente publica
ții franceze, belgiene, britanice ș.a. 
„Dintre toate popoarele creștine, le
gate Imperiului turcesc — scria J.A. 
Vaillant in gazeta „La Roumanie", 
in 1854 — moldo-vlahii au luptat
mai bine de trei sute de ani pentru 
independență, și dacă sint incorporați 
și tributari, ei nu sint nici subjugați 
nici supuși. Țara lor este tot a lor 
și, printre, toate vicisitudinile isto
riei lor, ei și-au păstrat dreptul la 
autonomie. Ei vorbesc toți aceeași 
limbă și această limbă este germe
nul unei naționalități deja puternică".

Adunările ad-hoc — organisme a 
căror creare a fost prevăzută in ho- 
tărîrile Congresului de la Paris. în 
scopul de a se pronunța asupra vi
itoarei organizări a țărilor române 
— au exprimat, în pofida atîtor 
greutăți și atitor intrigi ale marilor 
puteri, dorința de unire a moldove
nilor și muntenilor in cadrul unui 
stat național. In ansamblul lor. depu
tății celor două foruri naționale au 
votat cu entuziasm, la 7 și 9 octom
brie 1857, hoțâririle care dădeau glas 
voinței unanime a poporului român : 
Unirea Principatelor Moldova și 
Muntenia intr-un singur stat — 
România ; domn ereditar ales dintr-o 
dinastie domnitoare a Europei ; au
tonomia și garantarea drepturilor in
ternaționale ale statului, stipulate in __ ................ — ...
vechile capitulații încheiate cu Poar- Alexandru loan 
ta ; neutralitatea și inviolabilitatea 
statului român ;■ adunare reprezen
tativă și constituțională ; garanția 
colectivă a puterilor etc.
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și Iași reprezentau una dintre for
mele cele mai elocvente de afirmare 
a voinței maselor largi ale poporului 
român pentru unirea statală și. în 
același timp, cele mai democratice 
adunări reprezentative din Europa 
acelei epoci. în nici o țară cu sistem 
politic democratic burghez, parla
mentul nu reprezenta in acea epocă i 
toate clasele societății, așa cum re
prezentau adunările românești din 
1857. Chiar dacă procentul de re
prezentare diferă, remarcăm faptul 
că Adunările ad-hoc au fost consti
tuite prin participarea tuturor cla
selor sociale. în același timp, rezul
tatul alegerilor a fost validarea în 
cele două adunări a unui important 
număr de deputați ai țărănimii, (apt 
rar intilnit in analele parlamen
tare ale timpului.

Referindu-se la manevrele și opo
ziția Imperiului otoman și habsbur- 
gic față de cauza dreaptă a unirii, 
ziarul ..L’indâpendence Belgique" 
nota : „Faptele au dovedit cit de ne
fondate erau aceste obiecțiuni, ele au 
răspuns și afirmațiilor calomnioase 
ale foilor austriece care prezentau 
Divanurile moldave și valahe ca pe 
o adunătură de socialiști și de re
voluționari, care ar Inspăiminta Eu
ropa cu pretențiile lor revoluționare.

El vorbesc toți aceeași

oii
pe 
în 

aduna- 
prucla- 
tot pe 
Cuza. 

obținut

critic este încordat cu o mișcare 
sigură și ușoară, iar săgeata lui 
trece iute, precum în vechiul joc 
al lui Ulise. prin toate tintele în
șirate. Adept din instinct al acelei 
..estetici a polemicii" pe care o te
oretiza cindva și Felix Aderca, 
criticul nu se oțărăște. nu tună și 
fulgeră, nu rezervă adversarilor in- 
vîlvorate autodafeuri. Dominanta 
polemică este, dimpotrivă, „umorul 
intelectual", pe care autorul 11 ad
miră dealtfel la maestru) său de
clarat — Serban Cioculescu. Limpe
zime. logică, maliție, ironie deta
șată. acestea sint armele ușoare, dar 
fără greș, cu care polemistul iși 
decide la urma urmei victoria. 
Criticul se arată ’ nemulțumit ast
fel de orice fel de critică ce 
obscurizează opera abordată, incit 
nu miră că In eseul Panorama 
poeziei românești contemporane e 
sancționată „competiția critică din
tre poet si criticul său. multe 
texte critice fiind mal dificile decît 
poezia de la care au pornit". Cu a- 
ceasta sîntem departe Insă de a 
epuiza centrele de Interes polemic, 
tn între Lovinescu și Călinescu? 
se dezvăluie, de pildă, cu vervă un 
„vechi reflex dogmatic".

Desigur, cartea — ca orice volum 
viu. incitant — poate suscita șl re
zerve sau amendamente privind 
unele detalii privitoare la exacti
tatea unor date sau a unor ipoteze 
de istorie literară (ca de exemplu 
în eseurile Om al cetății și O enig
mă genealogică din capitolul Sado- 
veniana). Dar. dincolo de aceasta, 
„concordantele și controversele" 
sint mereu captivante, cartea lui 
Pompiliu Mareea constituind o In- 
citantâ introducere in problemele 
actualității literare, un meritoriu 
testimoniu al unui spirit critic ac
tiv. atașat marilor valori clasice 
și contemporane ale literaturii 
noastre.

Ioan ADAM 
_____________________________ y

Vocof/o literaturii
(Urmare din pag. I)
ție voinței de pace 
a popoarelor. In pofi
da unor păreri, este 
limpede pentru cine 
gindește rațional că 
nebuneasca cursă a 
înarmărilor racheto- 
nucleare. departe de a 
duce la un așa-zis 
„echilibru al forțelor", 
sporește pericolul de 
a arunca omenirea in
tr-un holocaust. Am
plele manifestări con
tra amplasării răcne
telor nucleare exprimă 
cu putere aspirația 
spre pace a omenirii, 
înțelegerea faptului 
vital că singura caie 
de afirmare a geniului 
creator al fiecărui po
por este colaborarea 
pașnică, coexistenta in 
cadrul unui climat de 
înțelegere internațio
nală. Omenirea n-are 
nevoie de o industrie 
a războiului, industrie 
care sărăcește resurse
le popoarelor, sporeș
te șomajul, orie itează 
știința și tehnica pe 
drumuri contrare nă
zuinței de afirmare a 
geniului creator in fo
losul vieții, al pro
gresului și bunăstării 
tuturor, al educației și 
culturii umaniste.

Sintem un popor 
care are mindria de a 
se fi menținut de două 
milenii pe aceeași va
tră in sinul munților, 
dealurilor șt șesurilor, 
hotărnicit de ape șt de

mare, apărindu-și vite
jește străbunele drep
turi oricind alții încer
cau să le știrbească sa i 
chiar să le răpească. 
Iar aceasta am face-o 
oricind ar fi necesar, 
respectind celelalte 
popoare, stîmind și 
ținlnd pasul cu civili
zația și cultura ce a 
înfăptuit cu trudă mi
lenară omenirea, fără 
a devia de pe drumul 
progresului, pe care 
l-am ales, către culmi
le comunismului.

Cineva s-ar putea să 
întrebe : ce rost are 
literatura in toate aces
tea ? Literatura, arta 
in general, expresia 
uneia dintre cele mai 
specifice înclinații a 
geniului uman, docu
mentează asupra gra
dului de civilizație și 
cultură a unui popor, 
dă seamă despre nă
zuințele sale funda
mentale, transm ț.nd 
mesajul aspirației de 
pace, al colaborării in
tru desăvlrșirea condi
ției umane. Prin tot 
ceea ce a înfăptuit 
măreț in cursul timpu
lui, prin efortul scrii
torilor din toată lu
mea și prin ceea ce 
realizează pozitiv in 
continuare, literatura 
consol'dează conștiin
ța umană. încrederea 
omului in forțele sate, 
speranța în viitorul 
său luminos. Toate 
marile opere ale uma

nității, de la Homer și 
Dante pină la Cervan
tes, Tolstoi ori Cara- 
g ale și Eminescu, con
țin. in miezul lor cel 
mai adine, lumina în
crederii in om, in pro
gres. in depășirea ori
căror obstacole irațio
nale.

Noi sintem o țară 
in care poporul lu
crează după un plan 
stabilit de partid, ex
presie a voinței po
porului de a-și valori
fica plenar puterile 
creatoare. Avem pla
nuri mărețe, obiectipe 
minunate pe care nu 
le putem implini decit 
in pace, intr-un climat 
de emulație creatoare 
a tuturor forțelor na
țiunii noastre. Scriito
rul de azi găsește in 
eforturile, in viața și 
munca poporului nos
tru acele izvoare 
inepuizabile pentru o- 
pere durabile, “nutrite 
de seva proaspătă a 
geniului popular, a 
gindirii. aspirațiilor șl 
implinirilor tuturor 
fiilor patriei noastre.

E o datorie ce le 
incumbă tuturor scrii
torilor din România : 
intruchipind artistic 
prezentul, trecutul si 
viitorul, să redea viața 
șl munca poporului in 
spiritul nobilelor idei 
de pace și colaborare 
al aspirației de a-și 
făuri un destin lu
minos._ ____ 7
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Tovarășului FRANZ MUHRI
Președintele Partidului Comunist din Austria

Cu prilejul realegerii dumneavoastră in funcția de președinte al Parti
dului Comunist din Austria vă adresez calde felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și de noi succese in viitor.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Austria se vor dez
volta continuu, in interesul țărilor și popoarelor noastre, al cauzei socia
lismului, dezarmării, păcii și securității in Europa și in întreaga lume, 
al colaborării între toate popoarele.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Simpozion organizat de Comisia națională UNESCO
si Institutul de

La sediul Comisiei naționale a 
României pentru UNESCO, marți a 
avut Ioc un simpozion cu tema 
„UNESCO și promovarea cooperării 
între state. Necesitatea unei Carte a 
principiilor relațiilor internaționale", 
organizat in colaborare cu Institutul 
de cercetări juridice.

Comunicările 
reliefat ! 
României, 
Ceaușescu 
unei Carte 
statelor in 
în vederea 
pentru crearea condl’iilor de afirma
re liberă, plenară a tuturor popoare
lor lumii, a făuririi unei noi ordini 
economice internaționale.

în cadrul manifestării a fost subli
niată contribuția Cnm'.s'ei Naționale 
române pentru UNESCO la pro
movarea 
ideilor și 
colaborare 
nici.

și dezbaterile au 
însemnătatea propunerii 
a președintelui Nicolae 
cu privire la elaborarea 

! care să statueze conduita 
relațiile lor economice, 
lichidării subdezvoltării.

pe scară internațională a 
inițiativelor de pace și 

internațională ale Româ-

în încheierea lucrărilor, cei pre- 
zenți au adresat o telegramă TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
p-eședintele Republicii Socialiste 
România, in care se spune, între al
tele : Participanții la reuni-ne vă 
asigură, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vor 
promova neabătut, in toate împreju
rările, mesajul profund umanist al 
inițiativelor și propunerilor dumnea
voastră, de rezonanță istorică, pri
vind înlăturarea pericolului nuclear, 
reluarea ct:rsu!ui spre destindere, 
menținerea si conso’idarea păcii, spre 
crearea vnei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră, o lume 
lipsită de spectrul pustiitor al con
fruntării nucleare, o lume a păcii, a 
respectului demnității si independen
tei tuturor popoarelor, a progresu
lui, înțelegerii și colaborării inter
naționale.

(Agerpres)

Cronica zilei

------ - T~. ; >Manifestări omagiale

HUNEDOARA. Comitetul jude- 
si 

cu 
au 

ști-

țean Hunedoara de cultură 
educație socialistă împreună 
Inspectoratul școlar județean 
organizat la Deva simpozionul . 
intific interjudetean pe tema : „125 
de ani de la formarea statului na
țional român prin unirea Moldovei 

în fața unor nu
de 

cer-

cu Muntenia".
meroși participant, activiști 
partid, profesori universitari, 
cetători de la Institutul de studii 
istorice si social-politice de pe lin
gă C.C. al P.C.R.. Institutul de is
torie „Nicolae Iorga". Facultatea 
de istorie-filozofie ■ din București 
ș.a. au vorbit desore rădăcinile is
torice ale unirii din 1859. concepția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu des
pre unitate, libertate și indepen
dentă națională, ecoul internatio
nal al unirii etc. (Sabin Cerbu).

transformările Înnoitoare ale peisa
jului economico-social bihorean in 
anii socialismului.

De un real interes din partea vi
zitatorilor se bucură expoziția de 
cărți si documente organizată sub 
genericul „Unirea — națiunea a 
făcut-o" Ia Biblioteca județeană 
din Oradea. în colaborare cu filiala 
orâdeană a Arhivelor 
(loan Laza).

Statului.

„125 de 
national

BACĂU. în organizarea consi
liului județean de educație politică 
și cultură socialistă, la Bacău a 
avut loc simpozionul consacrat ani
versării a 125 de ani de la forma
rea statului national român prin 
unirea Moldovei cu Muntenia, la 
care au luat parte un mare număr 
de muncitori, activiști de partid si 
de stat, cadre didactice, muzeografi 
și istorici. (Gheorghe Baltă). f

VASLUI. Sub genericul 
ani de la făurirea statului 
român prin unirea Moldovei cu 
Muntenia", la bibliotecile județeană 
și municipală Birlad au fost verni
sate două ample expoziții de cărți 
documentare și publicații ce ilus
trează lupta' poporului pentru în
făptuirea acestui act fundamental 
al istoriei noastre naționale. La 
casa orășenească de cultură si la 
Muzeul „Dimitrie Cantemir" din 
Huși au avut loc, de asemenea, 
simpozioane pe aceeași temă, ur
mate de montaje literar-muzicale 
intitulate „Ce-ti doresc eu tie. dulce 
Românie". (Petru Necuia).

Inflăcăratele chemări ale președintelui
Nicolae Ceaușescu la înlăturarea primejdiei 
unui război nuclear—expresie a răspunderii 

pentru destinele întregii umanități

Legămint cu pacea, cu viitorul

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, marți, pe 
berger. ministrul combustibilului și 
energeticii din R.S. Cehoslovacă.

A participat tovarășul Marin 
Enache. viceprim-ministru al guver
nului,

în timpul întrevederii au fost evi
dențiate cu satisfacție bunele rapor
turi de prietenie și colaborare ro- 
mâno-cehoslovace, care, in spiritul 
înțelegerilor și hotărîrilor adoptate 
la nivel înalt, cunosc o continuă 
dezvoltare. S-a subliniat că există 
largi posibilități pentru extinderea 
co-laborării economice intre cele 
louă țări.

Vlastimil Ehren-

au fost discutate aspecte privind dez
voltarea schimburilor comerciale și a 
cooperării economice dintre firme și 
întreprinderi românești și turce.

La întrevederi au participat Nahit 
Ozgur, ambasadorul Turciei la Bucu
rești, precum 
dei.

și membri ai ambasa-

(Agerpres)
★

Teatrului Național din 
a avut Ioc vernisajul 

internaționale :

IAȘI. La Iași a început o nouă 
ediție a „Zilelor cărții pentru copii", 
manifestare culturală de vacantă, 
organizată de consiliul județean al 
organizației pionierilor împreună 
cu Biblioteca județeană „Gheorghe 
Asachî". Acțiunea a debutat cu ver
nisarea unei bogate expoziții de 
carte intitulată „Partid iubit, pă
rinte drag. ît.i mulțumim", cu care 
prilej a avut loc si un recital de 
poezie patriotică susținut de actori 
de la teatrul pentru copii si tine
ret din localitate. Un simpozion cu 
tema „Unirea — visul de aur al 
românilor" a avut loc la Casa Ar
matei din Iași. „125 de ani de la 
unirea Moldovei cu Muntenia" a 
fost genericul revistei literare vor
bite susținută la biblioteca din 
comuna Trifești de către specialiști 
de la Biblioteca județeană ..Gheor
ghe Asachi" din Iași. (Manole 
Corcaci).

OLT. La liceul „Ion Minulescu" 
din municipiul Slatina s-au des
fășurat lucrările simpozionului 
„Unirea și lupta pentru indepen
dență — permanente fundamentale 
ale istoriei poporului român", sus
ținut de cercetători de la Muzeul 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare si democra
tice din România, cadre universi
tare de la Craiova, activiști de 
partid, specialiști de la filiala ju
dețeană a Arhivelor Statului si de 
la muzeul județean. (Iancu Voicu).

în timpul șederii în țara noastră, 
ministrul cehoslovac a avut convor
biri cu loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini. Ion 
Lăzărescu. ministrul minelor, și 
Trandafir Cocârlă. ministrul ener
giei electrice, examinindu-se stadiul 
actual al colaborării si cooperării, 
perspective'e de aprofundare a aces
tora in diferite domenii de interes 
reciproc.

La întrevederi a luat parte Josef 
Simon, ambasadorul R. S. Ceho
slovace la București.

★
La Casa de cultură din municipiul 

Slobozia a avut loc. marți,, o aduna
re festivă consacrată sărbătoririi 
Zilei naționale a Republicii Cuba — 
cea de-a 25-a aniversare a eliberării.

în cuvîntul lor. Virgilia Ciobanu, 
vicepreședinte al Consiliului jude
țean Ialomița al F.D.U.S.. și Rodney 
Lopez Clemente, ambasadorul Cubei 
în tara noastră, au evidențiat sem
nificația evenimentului aniversat, 
relațiile de prietenie și colaborare 
lintre cele două țări și popoare. în 
dezvoltarea cărora un rol important 
l-au avut întilnirile și convorbirile 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Fidel Castro Ruz.

★
în perioada 14—17 

cut o vizită in tara 
legație a Camerei de
mir — Turcia, condusă de Mucahit 
Buktaș, președintele camerei.

în timpul șederii în România, de
legația a fost primită de Nicolae- 
Andrei, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, președintele Camerei 
de Comerț și Industrie a Republicii 
Socialiste România, și a avut int.îl- 
niri de lucru la unele întreprinderi 
de comerț exterior. Cu acest prilej

în foaierul 
Tirgu Mureș 
expoziției filatelice 
„Olimpiada albă ’84“ la care parti
cipă cu exponate colecționari din 14 
țări ale Europei, precum și numeroși 
filateliști consacrați din țara noastră. 
(Gheorghe Giurgiu, corespondentul 
„Sein teii").

BIHOR. La Clubul întreprinderii 
poligrafice „Crisana" din Oradea, 
membri ai fotocineclubului „Nufă
rul", precum și âlti artiști fotografi 
amatori din sânte județe ale tării 
participant! la tabăra de creație de 
la barajul Leșu au deschis o expo
ziție de artă fotografică dedicată 
aniversării Unirii Principatelor. 

^exponatele relevind cu precădere

IALOMIȚA. Comitetul județean 
de cultură si educație socialistă. 
Muzeul județean și Biblioteca ju
dețeană Ialomița organizează in 
aceste zile in comunele șl orașele 
ialomițene ample manifestări pri
lejuite de împlinirea a 125 de ani 
de la Unirea Principatelor 
ne. Sub genericul „Unirea 
patelor — act energic al 
națiuni", în orașele Fetești 
dărei au avut loc simpozioane si 
s-au vernisat expoziții de carte. La 
căminul cultural din comuna Bor- 
dușani a avut loc evocarea literar- 
istorică „Unirea din 1859 — rezul
tat al luptei maselor populare ro
mânești". iar la secția de covoare 
din comuna Sfintu Gheorghe au 
avut loc expunerea și seara de în
trebări și răspunsuri cu tema 
„Ideea de unitate națională in ope
ra istoricilor și scriitorilor români". 
(Mihai Vișoiu).

Româ- 
Princi- 
întregii 
si Tăn-

ianuarie a fă- 
noastră o de- 

Comerț din Iz-

• SPORT ® SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT.... ........ .. ... ...... 
în cîteva rînduri
© A fost definitivată componența 

echipei de tenis â S.U.Ă. care va 
intilni la București, în cadrul „Cupei 
Davis", formația României. în afara 
lui John McEnroe, Jimmy Connors 
și Peter Fleming, selecționați ante
rior, a' mal fost Incltîk in echipă și' 
tînărul jucător Jimmy Arias, in 
virstă de 19 ani.

O în perioada 6—12 februarie, la 
Predeal, pe Valea Rîșnoavei ur
mează să se desfășoare „Concursul 
Prietenia" Ia biatlon pentru juniori, 
competiție la care sînt invitați să 
participe sportivi din Bulgaria, R.P.D. 
Coreeană, R. D. Germană. Mongo
lia, Polonia, U.R.S S„ Ungaria și 
România. Țara noastră va înscrie 
două echipe, printre biatloniștii vi
zați pentru selecționare aflindu-se 
Sorin Popa, Sandor Csedo și Basa- 
rab Apriham.
• în meci retur pentru sferturile 

de finală ale competiției internațio
nale feminine de handbal „Cupa 
I.H.F.", echipa vest-germană V.F.L. 
Oldenburg a învins în «deplasare, cu 
scorul de 17—16, formația B.S.C. 
Oslo. Pentru Semifinalele competi
ției, ce se vor desfășura la 25—26 
februarie (meciurile tur) și 3—4 mar
tie (partidele retur), s-au calificat 
echipele Chimistul Rimnicu Vîlcea, 
Iskra Partizanske (Cehoslovacia), 
Bekescsaba (Ungaria) și V.F.L. 
Oldenburg.

O Cu prilejul unui concurs desfă
șurat la Minsk, atletul sovietic 
Aleksandr Kotovlci a stabilit cea 
mai bună performanță mondială a 
sezonului pe teren acoperit in proba 
de săritură în înălțime, cu rezulta
tul de 2,32 m.

Cu gîndul la Nadia Comâneci
într-un recent interviu, fosta 

campioană olimpică gimnasta so
vietică Olga Korbut a declarat că, 
după-părerea sa, la ora actuală gim
nastica feminină este de mare clasă, 
spectaculoasă, cu multe elemente 
dificile, dar și-a pierdut din lirismul 
și exuberanta ce o caracterizau cu 
cîțiva ani

a spus Olga Korbut, de o nouă per
sonalitate excepțională, cum a fost 
românca Nadia Comăneci, o mare 
sțea a gimnasticii mondiale".

Antrenoare de gimnastică
Minsk, Olga Korbut s-a dedicat unui 
nou sport — hipismul — arătînd că 
se antrenează cîte trei ore pe zi 
pentru proba de dresaj.

la

in urmă. „Ar fi nevoie,

ACTUALITATEA LA ȘAH
opt runde și disputarea 
întrerupte, in turneul În

de la 
Nana

6,5

Nona Ga- 
5 puncte, 

(România), 
Germania)

<9 După 
partidelor 
ternațional feminin de șah 
Jaice (Iugoslavia) conduce 
Aleksandria (U.R.S.S.), cu
puncte, urmată de Zsuzsa Verdczy 
(Ungaria) — 6 puncte, Hana Erenska 
(Polonia) — 5,5 puncte, 
prindașvili (U.R.S.S.) — 
Margareta Mureșan 
Gisela Fischdick (R.F.
— cu cite 4,5 puncte, Gordana Mar-
kovici (Iugoslavia) — 4 puncte,
Dana Nuțu (România), Amalia Pi- 
hailici (Iugoslavia), Graczyna Szma- 
cinska (Polonia) — cu cite 3,5 punc
te, Maria Petrovici, Suzana Maksi- 
movici (ambele Iugoslavia) — 3
puncte, Vlasta Macek (Iugoslavia)
— 2 puncte și Zorica Nikolin (Iu
goslavia) — 1,5 puncte.

în partidele întrerupte, Aleksan
dria a învins-o pe Szmacinska, iar 
Gaprindașvili a cîștigat la Petrovici.

• La Călimănești s-au încheiat 
primele turnee din cadrul celei de-a 
6-a ediții a „Festivalului șahist 
vîlcean".

în concursul rezervat copiilor 
(pînă în 12 ani), victoria a revenit 
lui'Leonard Boicu (Avia București), 
fratele maestrei Smaranda Boicu, 
care a totalizat 9,5 puncte din 11 
posibile. Pe locurile următoare s-ău 
clasat Adrian Gruia (Flacăra Con
tești), Mihai Apostolescu (Rulmen
tul Alexandria) — cu cite 9 puncte 
și Gheorghe Ceteraș (Constructorul 
Alba Iulia) — 8 puncte. Răzvan
Stoica (Chimia Tr. Măgurele), în 
vîrstă de numai șase ani, a ocupat 
locul cinci, cu 7,5 puncte.

Turneul maestrelor și candidate
lor de maestre a fost cîștigat de 
Simona Duțu (Spartac București), 
cu 6 puncte din 10 posibile, urmată 
de Stela Radu (Chimia Brăila) — 6 
puncte și Rodica Vasiliu-Rădulescu 
(Voința Rm. Vîlcea) — 5,5 puncte.

cinema
© Miezul fierbinte al plinii : VICTO
RIA (16 28 79) — 9,30: 11,30; 13,30; 16; 
18; 20, GRI VIȚA (17 08 58) — 8,45;
12,30; 14,15; 16; 18; 20.
@ Dragostea și revoluția : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, CIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, FLAMURA
(85 77 12) — 8,15; 12; 14; 16; 18: 20.
© Povestea călătoriilor : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, ARTA (213186) — 9; II; 13,15.
© Vraciul : ARTA — 15,30; 19.
© De dragul tău, Anca: COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15: 19.30, MUNCA 
(21 50 97) — 15,30; 17,30; 19,30.
© O lebădă iarna : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
© Buletin de București : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Afacerea Pigot : PATRIA (11 86 25) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, EX
CELSIOR (65 49 45) — 8; 10; 12; 16;
18,15; 20,15, GLORIA (47 46 75) — 8,30; 
10,15: 14,15; 16,15; 18,30; 20,30.
© Program de vacanță — 9,30; 11,30;

13,30; 17,30; Melodii Ia Costinești — 
15,15; 19,15 : DOINA (16 35 38).
• Gară pentru doi : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20, CAPITOL 
(16 29 17) — 9: 11.45; 14,30; 17,15; 19.45. 
© Capturați-i Ia barieră ; LIRA 
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Relații de familie : VIITORUL
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30. __
© îndrăgostit la propria dorință : 
UNION (13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,45; 18; 20, DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Urgent, secret î FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Fără panică, vă rog : VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
© Călărețul cu calul de aur : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
© Strada Hanovra : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18; 20,15, FA
VORIT (45 31 70) — 8; 12; 14; 16: 18: 
20, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20, MODERN (23 71 01)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Naufragiul : BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 19,45.

© O afacere murdară t FLOREASCA 
(33 29 71) — 8,30; 10,15; 14; 16; 18; 20, 
TOMIS (21 49 46) — 8,30; 12,30: 14,30;
16,30; 18,30; 20,15. CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Omul păianjen se întoarce : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
© Atenție la gafe : PACEA (60 30 85)
— 10; 15,30; 17,30; 19,30.
© Lanțul amintirilor : AURORA
(35 04 66) — 9; 12,15; 15.45; 19.
© Capcană neobișnuită : MIORIȚA 
(14 27 14) — 10,15: 12,15: 14,15; 16.15;
18,15; 20,15, COSMOS (27 54 95) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.

teatre
® Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30; (sala Atelier) : între 
patru ochi (A) — 19.
© Filarmonica „George Enescu*4 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital* 
de pian : Dan Atanasiu — 19.
0 Opera Română (13 18 57) : Lucia di 
Lammermoor — 18.

© Teatrul de. operetă (14 80 11) : Prin
țesa circului — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Tartuf fe — 19.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Arma secretă a lui Arhimede — 19. 
0 Teatrul „Nottara*4 (59 31 03, sala 
Magheru) : Copiii soarelui — 19,30;.
(sala Studio) : Inele, cercei, beteală
— 19.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19; (sala Giu
lești, 18 04 85) : Milionarul sărac — 18. 
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt 
al dv. — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
® Ansamblul „Rapsodia română*4 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 18,30.
© Teatrul „Ion Vasilescu*4 (12 27 45) : 
Piatră la rinichi — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă*4 (50 26 55) : 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici —• io. 
0 Teatrul „Țăndărică** (15 23 77) : 
Anotimpurile minzului — 10; Pungu
ța cu doi bani — 17.
© Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 19,30.

• „PULSUL"... TERREI. 
Aparatură instalată de savanți 
italieni la Roma și Genova, des
tinată să capteze undele gravi
taționale, înregistrează, zilnic, la 
un interval de 12 ore, un impuls 
de o sută de ori mai puternic 
decit ar trebui să fie. teoretic, 
cei provocat de undele gravita
ționale. Acest veritabil „puls" al 
Terrei intrigă oe oamenii de ști
ință, care emit diferite inoteze. 
Ei consideră că este posibil ca 
acest impuls să se nască din in
teriorul planetei noastre, dar și 
maV"probabilă este originea lui 
extraterestră.

© PROTECȚIE ÎMPO
TRIVA COROZIUNII. Spe
cialiștii de la Institutul de cer

cetări energetice din Budapesta 
au pus la punct o metodă de 
protecție a conductelor sistemu
lui de termoficare împotriva co
roziunii. în esență, metoda con
stă in epurarea permanentă de 
oxigen și bioxid de carbon din 
apa care circulă prin sistem.. 
Se reduce, astfel, la minimum 
cantitatea de gaze corozive în 
agentul termic, prelungindu-se 
cu mult durata folosirii conduc
telor. Metoda, aplicată pentru 
prima oară la un combinat side
rurgic, iar ulterior în cadrul 
sistemelor de termoficare ale 
unor orașe, a dat rezultate bune.

© LASERUL ÎN NEU
ROCHIRURGIE. Neurochi
rurgul american Michael Ed

wards din San Francisco utili
zează capacitatea fascicolelor 
laser de a „identifica" struc
tura țesuturilor pentru efec
tuarea unor operații de distru
gere a tumorilor fără a vă
tăma porțiuni mari de țesut 
sănătos. în timpul intervențiilor 
pe creier sau pe măduva șirei 
spinării el utilizează un laser cu 
argon. La universitatea statului 
New York 6e fac in prezent ex
periențe de combinare a laseru
lui cu tomograful pe baza unui 
calculator, în timpul interven
ției chirurgicale pe creier. Neu
rochirurgul Patrick Keiin a rea
lizat cu ajutorul unui laser cu 
oxid de carbon peste 20 de ope
rații in cursul cărora porțiuni 
ale creierului supuse acțiunii ra
zei laser pot fi observate pe un

într-un anotimp traversing pe glob 
atitea neliniști și speranțe, in ziua 
de cumpănă a anilor. în care Româ
nia sl-a însemnat încă un pas pe 
drumul său de muncă laborioasă și 
demnitate, de pace si încredere în 
viitor, am fost martorii unei lumi
noase rostiri a președintelui tării. Am 
simțit cu emoție cum se aliniază 
către orizonturile omenirii, apăsată 
astăzi mai mult decit oricind in mi
lenara sa istorie de o cumplită pri
mejdie, un luminos meridian al păcii.

Cu sufletul încă plin de lumina și 
semnificațiile acestui moment, simțim 
cum o asemenea rostire il cheamă 
pe fiecare dintre noi. întru aceeași 
afirmare a luptei hotărîte pentru o- 
prirea desfășurării groazei, a escala
dei războinice. Mîini aspre, viguroa
se de muncitori, mîini de țărani, 
mîini de intelectuali, de tineri și 
bătrîni. de femei si bărbați, fac 
împreună un scut de lumină — pen
tru oprirea instalării pe continentul 
european a noilor rachete aducă
toare de spaime si pieire. pentru 
triumful rațiunii, al înțelegerii, al 
conlucrării oamenilor de pe toate 
meridianele.

Trăind și înflorind in România, 
încă din zarea istoriei noastre multi
milenare, o puternică dorință de pace 
luminează astăzi, prin fapta acestui 
popor.

Rostire a Păcii, avîndu-și izvorul 
și consfințirea istorică în opțiunile 
fundamentale ale Partidului Comu
nist Român. în gindirea clarvăză
toare a conducătorului nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, făuritor 
al unei politici a rațiunii, a păcii, 
a colaborării unanim apreciată in 
lumea contemporană.

în Mesajul' de Anul Nou al pre
ședintelui țării, în cuvintele rostite 
în fața reprezentanților tinerei gene
rații veniti să adreseze tradiționalele 
urări la înnoirea anului, ca și in cu- 
vintarea pronunțată cu prilejul pri
mirii corpului diplomatic, am privit 
ca într-o oglindă spre noi înșine, 
încă o dată ni s-a relevat marele 
comandament al zilelor noastre și 
anume acela că toate guvernele, toa
te popoarele trebuie să acționeze cu 
întreaga răspundere în vederea opri
rii amplasării noilor rachete ameri
cane cu rază medie de acțiune în 
Europa, opririi contramăsurilor nu
cleare anunțate de Uniunea Sovieti
că, reluării tratativelor de la Geneva 
și realizării unui acord care să ducă 
la eliminarea pentru totdeauna a ra
chetelor și, in perspectivă, a oricăror 
arme nucleare din Europa. Ce poate 
fi mai nobil, ce poate fi mai insu- 
flețitor decit urarea președintelui 
țării ca voința popoarelor, voința 
muncitorimii, a țărănimii, a intelec
tualității. a copiilor și tineretului, 

,.ca<pe...se. pronunță cu atiba fermitate 
împotriva armelor nucleare să 
triumfe, ca șefii de state și de gu
verne să acționeze in concordanță cu 
această voință, să aibă în vedere că 
trebuie să slujească popoarele, pa
cea, independența și bunăstarea na
țiunilor, că trebuie să renunțe la ca
lea confruntărilor, la calea războiu
lui 1

Și am înțeles mai profund că vi
branta strategie a păcii și a muncii 
creatoare, așezată in cartea de aur a 
țării prin hotărîrile Congresului al 

i IX-lea al partidului, trăiesc astăzi o 
puternică împlinire. în această îm
plinire își are temei și prestigiul de 
care se bucură in lume actul minu
nat al educării tinerei generații, sub 
semnul marilor idealuri cane își vor 
găsi exprimare majoră in apropiatul 
Ân mondial al tineretului, Înscris la 
propunerea României in calendarele 
umanității sub înaripata deviză 
Participare, dezvoltare, pace.

Un limpede sentiment de mîndrie 
ne umple inimile văzînd cum tine
retul nostru dovedește, prin munca 
și visurile sale, că țara, întreaga pla
netă au o mare șansă in însuși apor
tul de conștiință, de dăruire și de 
ideal al tinerei generații in viața po
poarelor.

Este tulburător să știi că, în țara ta, 
tinerii cresc și înfloresc sub raza 
unei politici ferme, izvorită din dra
goste pentru cei ce vin, avind in 
centrul ei omul și valorile sale. Ti
nerii sint măsura idealului nostru.

Trăim printre tineri, trăim printre 
copii, am văzut nu o dată cum valo
rile societății noastre sint preluate 
de către aceștia cu însuflețire, cu 
acea însetare pe care ei, semenii 
noștri de-o seamă cu viitorul, o moș
tenesc de la înaintași ai căror ani

tineri, înflăcărați, de la Nicolae Băl- 
cescu la Nicolae Labiș — au dat 
țării nepieritoare dovezi de faptă și 
credință patriotică, revoluționară.

în generoasa înmănunchiere a tot 
ce are mai bun tineretul nostru, do
rința sa de Pace răsare, crește și 
înflorește ca o realitate vie. cotidia
nă. ca o mărturie impresionantă a 
puterii de germinație și dăinuire a 
spațiului nostru carpatic-dunărean- 
pontic.

Si dacă pină în zările lumii este 
bine cunoscut actul de nețărmurită 
dăruire pentru cauza păcii ai po
porului român, al președintelui său, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. sintem 
cu atit mai bucuroși să știm că, 
acum. într-o lume nu o dată incertă 
în configurarea scenariilor posibile 
ale viitorului planetei. România 
aduce prin mărturia politică a cre
zului său — asa cum s-a cristalizat 
el în Mesajul de Anul Nou al pre
ședintelui tării noastre — dovada, 
cu puternic ecou pe toate meridia
nele. a abnegației cu care oamenii 
acestui pămînt acționează pentru o 
lume a păcii, cooperării.’a înțelegerii.

Iar în această opțiune istorică se 
află puterea si seva unui nestrămu
tat legămint. Legămint cu pacea și 
viitorul,

Mihai NEGULESCU
scriitor
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IMN PENTRU VIAJĂ

Pe-aici, din Carpați, din țara în care 
își au și lumina și pacea izvor, 
în numele mamelor ce-și cresc libere pruncii, 
în cultul dreptății și-al patriei lor,

în numele mîinii întinse, de frate, 
în numele ramurii verzi de măslin, 
în numele inimii ce-n piepturi ne bate, 
în numele cerului înalt și senin,

trimitem spre lume mesajul de pace, 
cu inima scris și cu gîndul curat, 
în numele vieții ce e în cuvinte 
și-al singelui pentru lumină vărsat.

Frumos se adună pe pagină versul, 
cînd pacea-i stăoînă pe-al nostru pămînt. 
Popoare-ale lumii, cu toți să-nțelegem 
că dreptul la viață nu-i doar un cuvîntl

E| e rațiunea de-a fi, de a scrie, 
de-a crește copiii, de-a naște un zbor.
Un imn pentru pace, cînd flutură-n vînturi, 
înalfă-al românilor steag tricolor.

Dan ROTARU
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„Să fie înlăturată primejdia racheto-nucleară 
care amenință însăși existența omenirii!"

Mă număr printre fiii Reșiței mun
citoare, unde de peste două veacuri 
neîntrerupt se topește metal. Aici, 
la școala curajului, între oamenii 
muncii români, germani, maghiari, 
sîrbi și de alte naționalități, care fac 
zilnic dovada priceperii și a dăruirii, 
cu conștiința că oțelul pe care il pro
ducem este atit de necesar pentru 
continua Înălțare a patriei, aici, înain
te de a deveni slujitor al școlii, am 
înțeles că vocația muncii este voca
ția păcii, a apărării și infloririi 
vieții.

Asemenea tuturor oamenilor mun
cii sînt recunoscător președintelui 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru modul strălucit în 
care militează pentru salvgardarea 
păcii, prin inițiativele sale pătrun
se de un profund umanism, de o 
mare răspundere pentru interesele 
națiunii noastre socialiste, pentru 
destinele întregii omeniri. Fac parte 
din generația care a cunoscut ororile 
războiului. Știm insă cu toții că un 
nou război, in condițiile de astăzi, 
ar Însemna distrugerea întregii civi
lizații făurite de umanitate de-a lun
gul mileniilor, ar însemna distru
gerea a însăși vieții pe planeta noas-

tră. Iată de ce susțin cu hotărire 
inițiativele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, propunerile sale înțe
lepte reafirmate la început de An 
npu.

Aceste idei și propuneri exprimă 
in cel mai înalt și fidel mod dorința 
arzătoare a poporului nostru de a 
trăi într-o lume care să nu cunoască 
holocaustul nuclear. Susținem din 
toată inima și considerăm ca fiind 
de vitală însemnătate propunerea de 
a se opri amplasarea noilor rachete 
cu rază medie de acțiune, de a reveni 
la masa tratativelor în vederea reali
zării unui acord care să ducă la eli
minarea definitivă a primejdiei nu
cleare de pe continent.

Nu există nici o justificare pentru 
a instala noi rachete în Europa, unde 
se află deja imense arsenale nuclea
re ; cu atit mai mult se impune de 
aceea să se oprească neintirziat 
aplicarea măsurilor de escaladare a 
înarmărilor racheto-nucleare. Un 
echilibru între cele două părți nu 
poate fi realizat prin sporirea mij
loacelor de distrugere, ci numai prin 
măsuri de reducere a înarmărilor. 
Iar pentru aceasta este nevoie de 
negocieri. Credem că, în ciuda orică-

ror obstacole, ește oosibilă realizarea 
unui acord. Important este să I se 
pună mai presus de orice interesele 
popoarelor, interesele păcii.

Ca oameni care avem învestirea 
de a educa tinăra generație, de a for
ma constructorii României de miine, 
ne îndeplinim totodată o înaltă în
datorire in fața partidului și a țării 
de a-i educa pe tineri- în spiritul 
ideilor de pace, înțelegere și coope
rare intre națiuni. Avem datoria de 
a acționa cu toate forțele noastre 
pentru a asigura condițiile de liniște 
și pace pentru ca tinerii aceștia mi
nunați, indiferent de naționalitate și 
limba pe care o vorbesc, să munceas
că spornic, să descopere noul. Să 
creeze și să militeze cu toată puterea 
lor pentru a sluji viața, progresul 
neîncetat al țării, pacea noastră și 
a celorlalte popoare.

Lector universitar, 
Ioan BETTISCH 
prodecan al Institutului 
de subingineri din Reșița, 
președintele Consiliului județean, 
Caraș-Severin al oamenilor muncii 
de naționalitate germană

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 18 ianuarie, ora 20 — 21 ia
nuarie, ora 20. In țară î Vremea va fi 
relativ caldă. Cerul va fi variabil, cu 
innorări mai pronunțate in prima par
te a intervalului, în regiunile din nor
dul șl estul țării, unde pe alocuri vor 
cădea precipitații slabe, mal ales sub 
formă de ploaie. Spre sfîrșltul interva
lului, cerul se va înnora in regiunile 
vestice șt vor cădea ploi slabe locale, 
vintul va sufla slab, pină Ia moderat,

cu lntenslflcSri de scurtă durată, în re
giunile vestice, din sectorul sudic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 6 șl plus 4 grade, Izolat mal 
coborite, Iar cele maxime Intre zero și 
plus 10 grade. Se va produce ceață șl 
Izolat polei. In București : Vremea va 
fi relativ caldă. Cerul va fi variabil, cu 
Innorări mai pronunțate Ia începutul 
Intervalului, etnd va ploua slab. Vintul 
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila intre minus 
3 și plus 1 grad, iar maximele Intre 
plus 3 și plus 6 grade. Ceață, dimineața 
șl seara. (Otllia Dlaconu, meteorolog 
de serviciu).

tv
15,00 Telex
15,05 Universul femeilor
15,25 Moment folcloric
15,30 Emisiune în limba maghiară (par

țial color)
20,00 Telejurnal © Actualitatea în eco

nomie
20.20 Stop-cadru pe mapamond. O ima

gine caleidoscopică a lumii de as
tăzi, a realităților planetei noastre

20,35 Amintiri muzicale
20.45 Fotograme din realitate
21.20 Videoteca internațională (color)
21.45 Telejurnal (parțial color)

pRETLmNOENI
ecran. Se urmărește, astfel, au
tomatizarea deplină a acestui 
gen de intervenții : computerul 
determină locul exact al tumorii 
din creier, îndreaptă asupra ei 
fascicolul laserului și il dirijează 
cu o precizie mult mai mare de
cit cea pe care o poate asigura 
mina omului.

• „SCUTUL MARI
TIM" AL LENINGRADU
LUI. în cei 280 de ani de exis
tență, orașul a fost Inundat de 
peste 300 de ori, iar in anii 1777,

1824 și 1924 nivelul apelor Ne vei 
a urcat cu patru metri. In urmă 
cu 20 de ani a putut fi stabilită 
cauza reală a acestor inundații. 
S-a stabilit că cicloanele puter
nice care se formează in Atlan
tic atrag ca o pompă cantități 
uriașe de apă in zonele in care 
se produc. Acestea se răsoindesc 
apoi in toate direcțiile, formind 
așa-numitele „valuri lungi". Un 
astfel de val. intrind în Golful 
Flnic, devine tot mai înalt. în- 
tilnindu-se cu apele Nevei, le 
silește să se întoarcă și astfel se 
produc inundațiile. Pentru a le 
evita, s-a luat hotărirea să fie

„îngrădită" marea. „Scutul ma
ritim" al Leningradului, la care 
se lucrează in prezent în Golful 
Finic, va avea o lungime de pes
te 25 de km și se va ridica dea
supra nivelului apei cu 8 metri. 
Pe coama lui va trece o auto
stradă cu șase benzi de circula
ție, parte a șoselei-inel din ju
rul orașului. Pentru înălțarea u- 
riașului dig se vor turna 2,5 mi
lioane metri cubi de beton și se 
vor monta 50 000 de tone de 
construcții metalice.

• IPOTEZĂ BIOLOGI
CĂ. Recent a fost emisă ipo
teza referitoare la existenta u- 
nui microorganism lipsit de apa
ratul genetic obișnuit. Este vor
ba. după cum scrie revista fran
ceză „Science et vie", de un

agent infecțios care provoacă 
boli nervoase la animale și că
ruia i s-a dat numele de orion. 
După părerea cercetătorului S. 
Praziner, prionul se deosebește 
radical de toți ceilalți agenți pa
togeni prin faptul că este alcă
tuit numai din albumină, fără să 
conțină acizi nucleici, care sînt. 
după cum se știe, purtătorii in
formației genetice la toate vie
țuitoarele. Dacă această ipoteză 
se va confirma, va constitui un 
moment de- cotitură in biologie 
și va deschide un nou capitol în 
patologia bolilor infecțioase.

• ELECTROMAGNET 
- MOTOR DE NAVĂ. 
Savantul japonez Iosiro Sadzi, 
de Ia Universitatea din Kobe, a

construit un model de navă ac
ționată de un electromagnet su- 
praconductibil. Nava se depla
sează datorită interacțiunii 
cimpului creat de magnet cu 
cimpul magnetic ce se formează 
în apa de mare sub acțiunea cu
rentului electric. In timpul În
cercărilor efectuate în apă de 
mare, acest model (lung de 3,6 
m, lat de 0,7 m și cu o greutate 
de 700 kg) a dezvoltat o viteză 
de 1,35 noduri. Instalația elec
tromagnetică de forță consumă 
puțin combustibil și ocupă un 
Ioc mult mai mic decit motoa
rele obișnuite de nave. Ea poate 
fi utilizată pe submarine, pe na
vele destinate transportului de 
mărfuri și pe remorcherele pen
tru deplasarea platformelor de 
foraj maritim.



SdM de mesaîe intre președintele 
Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceausescu, si președintele 
Republimi franceze, Francois Mitterrand

„POZIȚIA ORIGINALA Șl CONSTRUCTIVA A ROMÂNIEI, 
A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

SE BUCURĂ i)E O ÎNALTĂ STIMĂ Șl APRECIERE"
Adunare în orașul italian Citta di Castello cu prilejul Săptămînii 

culturale românești

Deschiderea Conferinței de Ia Stockholm 
pentru măsuri de încredere și securitate 

și pentru dezarmare în Europa
PARIS 17 — Trimisul Agerpres, 

C. Oprică, transmite : Președinte
le Republicii Franceze, Francois 
Mitterrand, a primit, la Palatul 
Elysăe, pe tovarășul Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat.

Din partea președintelui Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost transmis pre
ședintelui . Republicii Franceze un 
mesaj, împreună cu un salut cordial 
și urări de sănătate și fericire per
sonală, de prosperitate poporului 
francez prieten.

Mulțumind și apreciind în mod deo
sebit mesajul, președintele Francois 
Mitterrand a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un călduros salut, 
împreună cu urări de noi succese, de 
fericire personală, de progres po
porului român prieten.

Șeful statului francez a evocat cu 
deosebită plăcere vizitele sale în 
România. întilnirile și convorbirile 
interesante pe care le-a avut cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu.

în cursul întrevederii au fost 
examinate stadiul actual al relațiilor 
româno-franceze, precum și perspec
tivele de dezvoltare a colaborării si 
cooperării, pe multiple planuri, in 
avantajul reciproc, dintre cele două 
țări și popoare. S-a subliniat dorința 
de a acționa intr-o mai mare măsură 
pentru intensificarea relațiilor poli
tice dintre cele două țări, pentru 
diversificarea cooperării economice 
și tehnico-științifice, inclusiv pe ter
țe piețe, în spiritul acordurilor și în
țelegerilor convenite. In mod deose
bit, a fost relevată necesitatea de a 
se iniția noi acțiuni de cooperare in 
producție, de a fi extinse schimbu
rile comerciale, colaborarea tehnico- 
științifică, pentru a pune mai bine 
in valoare potențialul, economic al 
celor două țări, în folosul reciproc al 
celor două popoare prietene.

Președintele Francois Mitterrand, 
apreciind bunele relații de prietenie 
româno-franceze, s-a pronunțat pen
tru intensificarea întîlnirilor la nivel 
guvernamental, între miniștri, per
sonalități ale vieții politice, econo
mice, culturale, științifice, pentru 
intensificarea pe multiple planuri a 
relațiilor româno-franceze. în con
text, președintele Franței a subliniat 
necesitatea amplificării continue a 
raporturilor dintre România și Fran
ța, în domeniul politic, economic, al
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Dezvoltarea înțelegerii și cooperării în Balcani 
— contribuție la promovarea destinderii în Europa 

Cuvîntarea primului minisîru al Greciei, la deschiderea 
Conferinței balcanice la nivel de experți

ATENA 17 (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat, primul ministru al 
Greciei, Andreas Papandreu, a rostit 
o cuvîntare la deschiderea Confe
rinței balcanice la nivel de experți, 
subliniind că este de datoria țărilor 
balcanice — deoarece aceasta este 
dorința popoarelor lor și comanda
mentul vremurilor noastre — să fo
losească experiența pe care au acu
mulat-o pînă in prezent din coope
rarea lor bilaterală și multilaterală, 
în lumina noilor date și noilor situa
ții, pentru a putea răspunde proble
melor puse de evenimentele interna
ționale. în 1984, într-un moment de 
încordare a relațiilor Est-Vest, o 
apropiere între statele balcanice ca
pătă noi dimensiuni.și devine o nouă 
îndatorire politică.

Avem îndatoriri față de popoarele 
noastre și față de omenire, a spus 
primul ministru al Greciei. Este, de 
asemenea, convingerea comună că 
inițiative de genul celor ce au dus 
la reuniunea noastră, care nu este 
limitată la examinarea posibili
tăților existente de transformare

CASABLANCA 

Lucrările reuniunii la nivel înalt PRAGA

cooperării în producție, extinderii 
schimburilor comerciale, tehnico- 
științifice și culturale.

Vicepreședintele Consiliului de 
Stat a expus considerentele pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
referitoare la problemele actuale ale 
vieții internaționale, îndeosebi cu 
privire la situația gravă din Europa, 
unde se află concentrate cel mai 
puternic arsenal militar, numeroase 
arme nucleare. în cadrul întreve
derii au fost prezentate inițiativele 
României, ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind necesitatea de a 
se acționa de urgență pentru opri
rea amplasării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune în Europa, 
pentru reluarea negocierilor de la 
Geneva, pentru găsirea unor soluții 
echitabile în vederea reducerii ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
la cel mai scăzut nivel, ca un pas 
important pe calea eliminării arme
lor nucleare — unica soluție de salv
gardare a păcii pe continentul nos
tru și în întreaga lume.

Președintele Franțois Mitterrand a 
împărtășit îngrijorarea' privind agra
varea situației pe continentul euro
pean și a exprimat dorința Franței 
de a-și aduce întreaga sa contribu
ție în vederea reluării negocierilor 
de la Geneva.

Au fost evidențiate importanța 
deosebită a conferinței de la Stock
holm, necesitatea continuării efor
turilor in vederea realizării dezar
mării pe continent, în mod deosebit 
a dezarmării nucleare, întăririi în
crederii și amplificării cooperării în
tre statele europene, fără deosebire 
de orînduire socială, în baza respec
tării principiilor egalității in drep
turi, independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, în 
spiritul Actului final încheiat la 
Helsinki, al documentelor reuniunii 
de la Madrid.

în cadrul convorbirilor, șeful sta
tului francez a exprimat dorința de 
a se întîlni cu președintele Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, de a răspunde invitației 
și a vizita în acest an România.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

a regiunii intr-o zonă fără arme nu
cleare, dau măsura unei analize cu 
spirit de răspundere de către țările 
noastre a problemelor cu care sîn- 
tem confruntați astăzi. Este deci 
îndatorirea noastră să trecem la dez
voltarea cooperării in toate dome
niile, nu numai de dragul propriei 
noastre coexistențe, securități, pro
gres și al unor relații de bună veci
nătate, dar și pentru că aceasta va 
constitui o nouă contribuție la pro
movarea securității și destinderii in 
Europa. Conferința — a apreciat 
primul ministru al’ Greciei — are 
două dimensiuni deosebit de semni
ficative. Este o conferință de coope
rare regională balcanică și. în ace
lași timp, o conferință al cărei obiec
tiv îl constituie tocmai problemele 
consolidării încrederii, securității și 
neproliferării armelor nucleare pe 
orizontală și verticală. Acest al doi
lea aspect este cel ce reprezintă 
principala sa caracteristică și care 
face din această întilnire o confe
rință necesară și importantă.

ROMA 17 (Agerpres). — La Citta 
di Castello (Italia) s-au desfășurat 
manifestări în cadrul Săptămînii 
culturale românești. Cu acest prilej, 
sub genericul „România — istoria, 
cultura și politica sa de pace", în 
sala primăriei municipiului a avut 
loc o adunare.

în cuvîntul său, primarul orașului, 
Giuseppe Pannacci,. a spus, între 
altele : „Această manifestare este 
cu atît mai importantă cu cit Româ
nia, președintele Nicolae Ceaușescu 
dejin un rol deosebit de important 
în dezbaterea și solutionarea proble
melor majore cu care este confrun
tată omenirea. In acest context, po
ziția originală, constructivă a Româ
niei și a președintelui său se bucură 
de o înaltă stimă și apreciere în 
Italia și in întreaga lume". Vorbito
rul a scos în evidență coordonatele 
de bază ale politicii externe desfă
șurate de România, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, activitatea per
severentă pentru asigurarea respec
tării principiilor independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, pentru so
luționarea pe cale pașnică a proble
melor irjiernaționale.

„Privim cu deosebită stimă și spe
ranță — a relevat, la rîndul său, 
asesoarea Paola Boriosi — eforturile 
pe care România, președintele 
Nicolae Ceaușescu Ie depun pe plan 
internațional pentru dezvoltarea ra
porturilor cu toate statele, pentru 
extinderea cooperării între popoare, 
pehtru angajamentul susținut în 
problemele păcii și ale dezarmării".

Prof. Francesco Berrettini, mem
bru al Consiliului regional al regiu
nii Umbria, a reliefat politica exter
nă de pace, de colaborare, promova
tă de țara noastră, participarea ei

BEIJING: Convorbiri privind extinderea relațiilor 
economice româno-chineze

BEIJING 17 (Agerpres). — Marți 
s-au încheiat la Beijing convorbirile 
dintre ministrul comerțului exterior 
și cooperării, economice internațio
nale al României, Vasile Pungan, 
și ministrul comerțului exterior și 
relațiilor economice, consilier de 
stat al R. P. Chineze, Chen Muhua. 
S-au analizat stadiul de îndeplinire 
a hotări-rilor și sarcinilor stabilite 
cu prilejul întîlnirilor la nivel înalt, 
modul de realizare a livrărilor reci
proce pe 1983 și s-au convenit mă
suri pentru creșterea schimburilor 
comerciale și dezvoltarea cooperării

Premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze 
despre unele probleme internaționale actuale

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
în declarații făcute la San Francisco 
în cadrul unei conferințe de presă, 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Zhao Ziyang, referindu-se 
la unele probleme actuale ale situa
ției politice internaționale, a subli
niat, între altele, că R.P. Chineză 
este gata să se alăture negocierilor 
de dezarmare dacă S.U.A. și U.R.S.S. 
își manifestă clar intenția de a-și 
reduce radical arsenalele, atît nu
cleare, cit și convenționale. Ca tară 
în curs de dezvoltare preocupată de 
programul ei de modernizare. China 
nu are nici intenția, nici capacitatea 
de a participa la o cursă a înarmări
lor in lume, a menționat premierul.

în ce privește problema Taiwanu- 
lui, premierul Zhao Ziyang a decla
rat că P.C. Chinez dorește sincer să 
aibă o nouă rundă de convorbiri cu 
Kuomintangul. ' Cel mai important 
lucru — a subliniat el — este ca 
ambele părți să intre în contact și să 
aibă convorbiri.‘pentru a negocia și a 
ajunge la un acord. Exprimînd con
vingerea că majoritatea locuitorilor 

activă la soluționarea principalelor 
probleme ale lumii contemporane. 
„Din acest punct de vedere — a 
spus el — aș dori să subliniez pozi
ția României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în ceea ce privește ac
tuala situație din Europa și necesi
tatea reluării dialogului în proble
mele dezarmării pe continent. 
România își aduce o contribuție 
semnificativă Ia mișcarea pentru 
pace, poziția sa constructivă, a pre
ședintelui ei în problema eurorache- 
telor fiind apreciată ca o contribuție 
de mare importanță pentru pace, 
pentru revenirea la situația de des
tindere, pentru reducerea armamen
telor". Vorbitorul a subliniat că so
cialismul în România este rodul 
luptei purtate de generații întregi, 
o cucerire a poporului și Partidului 
Comunist Român. „Dezvoltarea ul
terioară, pînă în zilele noastre, a 
societății românești, a relevat el, 
poartă amprenta unul mare partid 
național, care, mai ales de cînd la 
conducerea sa se află Nicolae 
Ceaușescu, a știut să transforme în
treaga societate, obținînd grandioa
se realizări în toate domeniile — o 
dezvoltare fără precedent a econo
miei, făurirea unei industrii puter
nice și a unei agriculturi moderne 
și ridicarea nivelului de trai al po
porului".

în cadrul Săptămînii culturale a 
fost prezentat publicului italian vo
lumul „România în anii socialismu
lui 1947—1978", apărut la „Editori 
Riuniti", și au fost organizate o 
expoziție de documente și fotografii 
pe tema „Momente din lupta po
porului român pentru unitate și in
dependență națională", precum și o 
Săptămînă a filmului românesc.

economice în anul 1984 și în anii 
următori.

Cu acest prilej a fost semnat, de 
către miniștrii celor două țări, pro
tocolul privind schimbul de mărfuri 
și plățile pe anul 1984 între cele 
două țări. Documentul consemnează 
creșterea schimburilor comerciale 
bilaterale.

Ministrul român a avut, de aseme- 
fiea, convorbiri cu Qian Zhengying, 
ministrul pentru gospodărirea ape
lor și energiei, și Wang Ziyi, con
silier în Ministerul Construcțiilor de 
Mașini, președintele corporației de 
import-export mașini și utilaje.

de pe ambele țărmuri ale Strîmtorii 
Taiwan speră în reunificarea țării, 
premierul a declarat că R.P. Chineză 
se pronunță sincer pentru realizarea 
reunificării prin mijloace pașnice. în 
context, el a arătat că aceasta fiind 
o problemă internă a Chinei, ea va fi 
soluționată de chinezii înșiși, nefiind 
nevoie de medierea S.U.A.

BEIJING 17 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția China Nouă, 
în cadrul unei reuniuni desfășurate 
la Beijing, Deng Yingchao, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, președintele Comitetului Na
țional al Consiliului Consultativ 
Politic Popular (C.C.P.P.) al R. P. 
Chineze, a\chemat din nou pe liderii 
din Taiwan ai Kuomintangului să 
coopereze cu P.C. Chinez și să acțio
neze pentru a se pune capăt sepa
rării Taiwanului de China. Vorbitoa
rea a subliniat că China este o 
singură entitate și că reunificarea 
țării reprezintă principala tendință 
a dezvoltării istorice actuale și aspi
rația fundamentală a întregului 
popor chinez.

Interesele popoarelor cer să se acționeze pentru reducerea 
încordării, în vederea reluării politicii de destindere 

si trecerii la măsuri concrete de dezarmare

STOCKHOLM 17.'- Trimisul Agerpres, Victor Martalogu, transmite : 
In sala Kulturhuset din Stockholm a început marți Conferința pentru 
măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa, eve
niment de semnificație deosebită in viața popoarelor europene în ac
tualul context internațional, caracterizat de o gravă tensiune.

Lucrările au fost deschise de mi
nistrul de externe suedez, Lennart 
Bodstroem, care a reamintit man
datul și obiectivele conferinței, sta
bilite în cadrul reuniunii de la Ma
drid.

în continuare, primul ministru al 
Suediei, Olof Palme, a rostit un 
cuvînt de salut adresat celor 35 de 
miniștri de externe participanți. El 
a remarcat că însăși prezenta aces
tora constituie o mărturie a im
portanței acordate conferinței de la 
Stockholm, care are loc intr-un mo
ment si intr-un context internațio
nal ce a sensibilizat în mod acut 
popoarele europene, factorii de răs
pundere. asupra necesității unor mă
suri de controlare și. în cele din 
urmă, de oprire a cursei înarmă
rilor și de diminuare a riscului de 
război. Popoarele europene — a spus 
el — trăiesc intr-o atmosferă de 
gravă tensiune internațională, fiind 
cu adevărat ingrijorate de actuala 
situație si de pericolul unui război 
modern, în special al unei confla
grații nucleare — cu consecințe ca
tastrofale. implicind chiar posibili
tatea dispariției civilizației umane.

în același timp, și de o parte șt 
de alta, se recunoaște că un război 
nuclear nu poate fi cîștigat. Chiar 
așa-numita „primă lovitură" se poa
te transforma într-o adevărată si
nucidere. Cursa înarmărilor continuă 
însă — a remarcat premierul sue
dez — ca si cum visul de securitate 
ar putea fi realizat pe calea unor 
noi înarmări. Nici un acord sem
nificativ nu a fost realjzat pentru 
oprirea cursei înarmărilor — deși în 
perioada postbelică au fost făcute 
mai multe încercări în acest sens — 
ca si pentru sporirea încrederii între 
state.

Primul ministru suedez a mențio
nat că, în situația creată, puterile nu
cleare trebuie să evalueze cu grijă 
riscurile pe care le-ar presupune 
orice nouă dezvoltare a arsenalelor 
nucleare în Europa, apreciind valoa
rea imensă pe care ar avea-o orice 
acord privind evitarea unor noi am
plasări și reducerea substanțială a 
armelor nucleare deja instalate. Toa
te popoarele își unesc glasul adresind 
marilor puteri apelul urgent de a 
folosi orice posibilități pentru gă
sirea căilor spre un dialog semnifi
cativ și negocieri serioase, a arătat 
vorbitorul. El a remarcat că așa-nu- 
mitul concept al descurajării nuclea
re nu poate constitui pe termen lung 
un fundament al păcii, stabilității și 
echității în viața internațională.

Referindu-se apoi la conceptul de 
securitate colectivă, Olof Palme a 
apreciat că acesta echivalează cu în
cercarea de a formula aspirația de 
securitate într-o formă diferită, dar 
mai stabilă, care ține seama de in
teresele legitime de securitate ale 
fiecărei națiuni. Un sistem viabil de 
securitate trebuie să aibă la bază o 
solidaritate globală, recunoscîndu-se 
că echitatea și progresele sociale și 
economice constituie, de asemenea, 
elemente vitale ale unei ordini in
ternaționale stabile — a spus el.

Vorbitorul a relevat apoi că res
pectarea cu strictețe a dreptului in
ternațional și a obligațiilor asumate 
prin tratate constituie un scut de 
apărare împotriva încercărilor de a 
supune popoarele statelor mai mici 
voinței altora. Aceste reguli consti
tuie o parte vitală a securității in
ternaționale și deci și a securității 
naționale a fiecărui stat. „Deținem 
instrumentele internaționale pentru 
abordarea chiar și a celor mai grave 
dispute și pentru soluționarea lor pe 
cale pașnică" — a subliniat Olof 
Palme.

„Reuniunea noastră aici marchea
ză începutul unui nou proces în ca
drul Conferinței pentru securitate șl 
cooperare în Europa" — a continuat 
premierul suedez, subliniind necesi
tatea ca lucrările să înceapă în mod 
realist cu încercarea de a reduce 
neîncrederea și insecuritatea.

Premierul suedez a subliniat că 
actuala reuniune are o valoare apar
te, prin aceea că, alături de Con
ferința general-europeană, ea consti
tuie forul la care participă toate 
statele europene, împreună cu S.U.A. 
și Canada. Asemenea altor state — 
a spus el — Suedia are un interes 
vital față de procesul destinderii în 
Europa, față de realizarea unei păci 
durabile, pe calea reluării dialogu
lui și a reducerii treptate a neîncre
derii dintre state. Chiar dacă subiec
tele de pe agenda conferinței par a 
avea uneori un caracter tehnic și un 
scop limitat, obiectivele și țelurile 
ei au o importanță deosebită pen
tru viitorul Europei. Popoarele nu
tresc speranța că ea va constitui un 
punct de cotitură, un punct de ple
care, un nou început.

Acest lucru face ca statelor parti
cipante să le revină o mare răspun
dere. înainte de orice, conferința 
oferă prilejul unei realizări con
structive, unor rezultate practice și 
tangibile.

Ministrul francez al relațiilor ex
terne, Claude Cheysson, a subliniat 
în cuvîntul său „importanța politică 
excepțională" a conferinței de la 
Stockholm, adăugind că aceasta nu 
trebuie totuși „să se substituie altor 
reuniuni și în special celor de la 
Geneva". Conferința din capitala 
suedeză, a spus el, este „singurul 
for în care, astăzi, pot avea loc dez
bateri active in problemele securității 
și unde există un dialog politic de 
nivel convenabil între Est și Vest".

-Cele 35 de state participante, a 
subliniat ministrul francez, s-au an
gajat deja solemn să renunțe la uti
lizarea forței, subscriind la Carta 
O.N.U., semnînd Actul final de la 
Helsinki și cu numeroase alte ocazii.

Vorbitorul a exprimat convin
gerea că discuțiile din cadrul con
ferinței vor avea un efect pozitiv 
asupra negocierilor celor mai dificile 
ale epocii noastre. Pentru aceasta 
insă, a subliniat ministrul francez, 
conferința de la Stockholm trebuie 
să acționeze pe baza principiilor 
enunțate solemn în Actul final și 
reafirmate în cadrul reuniunii de la 
Madrid, respectiv ca lucrările ei să 
se desfășoare în ifara blocurilor. 

.Spiritul C.S.C.E. reclamă ca statele 
să acționeze pentru ameliorarea du
rabilă a relațiilor dintre ele, afir- 
mindu-se permanent dreptul fiecărui 
popor de a fi stăpîn pe destinul său. 
In același spirit, ministrul francez a 
subliniat necesitatea unei abordări 
globale, așa cum se prevede in Actul 
final de la Helsinki, ea fiind esen
țială pentru întărirea încrederii și 
păcii pe continent. Inițierea unei 
negocieri asupra controlului arma
mentelor și asupra securității nu 
poate fi disociată de realitățile poli
tice. Este normal, este just, a spus el; 
ca actuala conferință să evolueze in 
cadrul C.S.C.E.

Ministrul francez șl-a exprimat 
apoi speranța — in numele țării sale 
și al statelor membre ale Comuni
tății Economice Europene — că nego
cierile sovieto-americane de la Ge
neva asupra armelor nucleare vor fi 
reluate și „desfășurate în mod activ".

în cuvîntul său, George Shultz, 
secretarul de stat al S.U.A., a arătat 
că țara sa se pronunță pentru „un 
sistem de relații Est-Vest mai stabil, 
mai consistent și mai constructiv". 

„Să reluăm, aici și acum, acest reîn
noit, deschis și cuprinzător dialog po
litic Est-Vest" — a spus el.

Secretarul de stat al S.U.A. a pro
pus o serie de măsuri pentru redu
cerea riscului unui război în Europa, 
cuprinzind : schimbul de informații 
asupra organizării și localizării for
țelor militare ale N.A.T.O. și Trata
tului de la Varșovia ; o trecere in 
revistă anuală, prealabilă, a mane
vrelor militare ; notificarea preala
bilă a activităților militare semnifi
cative; invitarea de observatori la ast
fel de activități ; un sistem intergu- 
vernamental mai rapid de comunica
ții în timp de criză ; mijloace de ve
rificare a respectării de către fiecare 
parte a înțelegerilor realizate la con
ferință.

în același timp, el a sugerat o eli
minare completă și verificabilă a ar
melor chimice, pe o bază globală, 
menționînd că S.U.A. vor prezenta 
la Conferința de dezarmare de la 
Geneva un proiect de tratat in acest 

.sens.
Deși a arătat că „S.U.A. sînt gata 

să negocieze oricînd cu U.R.S.S.", că 
„ușa dialogului rămîne deschisă" 
pentru tratativele de dezarmare, 
secretarul de stat american, remar
că observatorii prezenți in capitala 
Suediei, nu a prezentat nici o iniția
tivă concretă sau concesie în legă
tură cu reluarea negocierilor de la 
Geneva privind limitarea și reduce
rea armamentelor strategice, precum 
și limitarea armamentelor nucleare 
în Europa sau a negocierilor de la 
Viena privind reducerea reciprocă a 
trupelor și armamentelor și măsuri 
adiacente în Europa centrală.

Totodată, s-a evidențiat că dis
cursul secretarului de stat al S.U.A. 
nu a fost lipsit de accente polemice.

în intervenția sa, ministrul de ex
terne al R.D. Germane, Oskar 
scher, a apreciat că actuala Con. 
rință pentru masuri de încredere 
securitate și pentru dezarmare in 
Europa "are loc în contextul unei si
tuații internaționale dificile, subli
niind că pericolele pentru oacea in 
Europa și in intreaga lume au fost 
agravate ca urmare a începerii des
fășurării rachetelor nucleare ameri
cane pe teritoriul unor țări vest-eu- 
ropene. Vorbitorul a atras atenția că 
strategia descurajării „nu poate servi 
drept fundament al încrederii și 
securității" și a cerut, in acest căn- 
iext, încetarea desfășurării rachete
lor nucleare americane in Europa 
occidentală și retragerea celor deja 
instalate. Trebuie să se revină la 
Situația anterioară desfășurării. ra
chetelor americane, „astfel incit să 
nu fie necesară nici o măsură mili
tară din partea noastră", a subliniat 
el. Ministrul de externe al R.D.G. a 
făcut apoi următoarele propuneri : 
asumarea de către puterile nucleare 
a angajamentului de a nu folosi pri
mele arma nucleară; încheierea unui 
tratat între țările participante la 
Tratatul de la Varșovia și țările 
membre ale N.A.T.O. privind reni' 
tarea la utilizarea forței milita: 
înghețarea arsenalelor nuclear 
crearea in diferite părți ale Euro), 
a unor zone și coridoare in care ar
mele nucleare să fie interzise ; în
lăturarea din Europa a armelor chi
mice ; înghețarea și reducerea' buge
telor militare ; adoptarea de măsuri 
de încredere, astfel incit, așa cum 
prevede Actul final de la Helsinki, 
să fie reduse activitățile militare ale 
statelor și să fie eliminat pericolul 
unui atac prin surprindere.

în încheiere, vorbitorul a subliniat 
că „o securitate durabilă nu poate 
în mod logic să fie bazată decit pe 
dezarmare".

O. Fischer a atras atenția asupra 
necesității asigurării unei securități 
egale pentru toți, ceea ce înseamnă 
respectarea intereselor legitime de 
securitate ale tuturor părților.

a Organizației Conferinței Islamice
RABAT 17 (Agerpres). — în cu

vîntul de deschidere a Conferinței 
la nivel inalf a Organizației Confe
rinței Islamice, de la Casablanca, 
regele Fahd al Arabiei Saudite a 
subliniat necesitatea extinderii coo
perării dintre statele islamice in di
verse. domenii, in special în ceea ce 
privește dezvoltarea lor economică 
— transmite agenția M.A.P. Suvera
nul saudit a lansat, totodată, comu
nității internaționale apelul de a ac
ționa pentru sprijinirea planului de 
pace arab de la Fes, în legătură cu 
rezolvarea echitabilă a situației din 
Orientul Mijlociu, pentru a permite 
poporului palestinian sâ-și redobin- 
dească. drepturile inalienabile la au- 
lodeterminare și la crearea unui stat 
independent, sub egida Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, unicul 
său .reprezentant legitim. Referin
du-se la problema libaneză, vorbito
rul a insistat asupra retragerii ne
condiționate a forțelor israeliene din 
Liban și a Chemat țările lumii să de
pună eforturi in acest sens, conform 
rezoluțiilor adoptate de O.N.U. El 
și-a exprimat speranța că părțile li
baneze în conflict vor ajunge la 6 
înțelegere care să garanteze păstra
rea independenței, integrității și uni
tății naționale a țării.

Deplîngînd conflictul dintre Iran 
și Irak, reggle Hassan al II-lea al 
Marocului a lansat un apel la o ac
țiune concertată pentru ca cele două 
țări să ajungă la o reconciliere to
tală. El a invitat, de asemenea, sta
tele islamice să susțină permanent 
cauza poporului palestinian, prin 
toate mijloacele. Vorbitorul a che
mat țările membre să propage 
„pacea și înțelegerea" și s-a pro
nunțat ca în relațiile dintre ele să 
primeze „efortul politic și persua
siunea".

în cadrul ședinței inaugurale a 
luat, de asemenea, cuvîntul secreta
rul general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, care a arătat că nume
roasele probleme aflate pe agenda 
conferinței preocupă și Națiunii" 
Unite. în context, el s-a pronunțat

pentru reînnoirea eforturilor de re
conciliere a forțelor rivale din Liban 
și de restabilire a suveranității 
țării, avertizînd că actualele conflic
te din diverse regiuni ale lumii con
stituie un „pericol de izbucnire a 
unei catastrofe mondiale". Cuellar a 
subliniat, referindu-se 
din Orientul Mijlociu, 
poate asigura un forum 
a unui proces in cadrul 
părțile, inclusiv Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, să se așeze la 
masa tratativelor, în vederea ajun
gerii prin negocieri la o reglemen
tare dreaptă, durabilă și cuprinză
toare a acestei probleme extrem de 
complexe.

la situația 
că O.N.U. 

de stimulare 
căruia toate

ORIENTUL MIJLOCIU
® Un interviu al președintelui libanez 9 Acțiune de protest 

la Saida împotriva ocupației israeliene
BEIRUT 17 (Agerpres). — în mai 

multe zone ale Beirutului, afectate 
de ciocnirile dintre forțele libaneze 
aflate in conflict, școlile au fost în
chise. marți, ca urmare a puternice
lor lupte înregistrate luni în capitală 
și în împrejurimi, transmite agenția 
Reuter.

Referindu-se la evoluția situației 
din țară, președintele libanez. Amin 
Gemayel, a arătat, într-un interviu 
acordat cotidianului francez „Le 
Monde", că „totul este negociabil în 
cadrul eforturilor de reconciliere 
națională în Liban".

Pe de altă parte, relatează agenția 
Reuter, tot în cursul zilei de marți, 
locuitorii orașului Saida din sudul 
Libanului au organizat o amplă ac
țiune de protest împotriva menține
rii ocupației israeliene. Toate maga
zinele au fost închise, iar activitatea

Consfătuire a conducătorilor centralelor sindicale

PRAGA 17 (Agerpres). — La Pra- 
ga a avut loc consfătuirea condu
cătorilor centralelor sindicale din 
unele țări socialiste europene, la 
care a luat parte și o delegație a 
Uniunii Generale a Sindicatelo- di n 
România, condusă de tovarășa Maria 
Ciocan, secretar al Consiliului Cen
tral aj U.G.S R. La consfătuire s-a 
efectuat un larg schimb de vederi 
in legătură cu evoluția situației in
ternaționale actuale.

A fost adoptată o scrisoare des
chisă adresată sindicatelor și oame
nilor muncii din Europa, în care se 

pe străzile comerciale ale localității 
a fost întreruptă, arată sursa citată. 

Militarii forțelor israeliene de ocu
pație au intervenit, incercind să de
termine încetarea grevei.
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CASABLANCA 17 (Agerpres). — 
Președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea 
tinei, Yasser Arafat, aflat 
blanca pentru a participa 
rile Conferinței islamice 
înalt, a avut o întrevedere 
tarul general al Organizației 
nilor Unite, Javier Perez de Cuellar 
— anunță agenția WAFA. De aseme
nea, el a conferit și cu secretarul 
general al Organizației Conferinței 
Islamice, Habib Chatti. Au fost abor
date, potrivit agenției citate, evolu
ția problemei palestiniene și aspecte 
legate de ordinea de zi a actualei 
reuniuni islamice.

participării 
sindicale, ală- 
progresiste și 
pentru infăp- 
primul rînd a

subliniază necesitatea 
mai active a mișcării 1 
turi de toate forțele 
democratice, la lupta 
tuirea dezarmării, in . 
dezarmării nucleare, pentru oprirea 
amplasării în Europa a rachetelor 
nucleare americane cu rază medie 
de acțiune, retragerea și distrugerea 
celor existente, pentru reluarea ne
gocierilor de la Geneva și edifica
rea unei Europe a păcii si colabo
rării. liberă de orice . arme nu
cleare.

EXPOZIȚIE ROMANEASCĂ LA 
MOSCOVA. In pavilionul central, al 
complexului expozițional „Sokol
niki" din Moscova a fost deschisă 
marți o expoziție de produse chi
mice românești. Organizată de în
treprinderea de comerț exterior 
„Chimimportexport", expoziția pre
zintă o gamă variată de produse 
care se exportă in U.R.S.S. șt in 
alte țări ale lupiii. Intre acestea se 
află fire și fibre chimice, medica
mente, cosmetice, produse sodice, 
lacuri șl vopsele, anvelope, articole 
din cauciuc.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
NORVEGIA. La Oslo s-au desfă
șurat lucrările plenarei C.C. al P.C. 
din Norvegia. Au fost discutate 
probleme ale situației internaționa
le, sarcinile comuniștilor in lupta 
pentru pace și dezarmare, activita
tea membrilor partidului pentru 
apărarea drepturilor și cuceririlor 
oamenilor muncii. Plenara a adop
tat rezoluția „A apăra pacea în
seamnă a salva viața".

i

SITUAȚIA IN SUDUL ANGO- 
LEI este încordată datorită ocu
pării de către forțele regimului de

Apel al premierului indian
adresat Conierinței 

de la Stocliholm
DELHI 17 (Agerpres). — Indira 

Gandhi, primul ministru al Indiei, 
țară ce deține președinția mișcării 
de nealiniere, a 
participanților la 
Stockholm pentru 
dere, securitate și 
în Europa de a 
concreți pe calea 
cleare, apreciind că de aceasta de
pinde însăși supraviețuirea ome
nirii — informează agenția Associa
ted Press.

lansat un apel 
Conferința de la 
măsuri de încre- 
pentru dezarmare 
întreprinde pași 

dezarmării nu

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

la Pretoria a unor întinse teritorii 
— anunță postul național de radio. 
Declarațiile regimului sud-ai'rican 
potrivit cărora acesta își retrage 
forțele de pe teritoriul angolez sint 
neadevăruri pentru a induce în 
eroare opinia publică, relevă pos
tul de radio.

MIȘCAREA DEMOCRATICA 
POPULARA (M.D.P.) DIN CHILE 
— importantă grupare de opoziție 
care reunește comuniști, socia
liști. independenți de stingă — a 
anunțat că va convoca prima 
adunare națională in perioada 
februarie pentru a elabora 
proiect privind revenirea țării
democrație — informează .agenția 
cubaneză Prensa Latina. La o con
ferință de presă, desfășurată la 
Santiago de Chile, liderii mișcării

sa
3—5 
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„Negocierile constituie singura modalitate 
de a preîntâmpina un c.onflict 

Centrală"în America
CIUDAD DE MEXICO 17 (Ager

pres). — Negocierile politice consti
tuie unica modalitate pentru a pre- 
întimpina' un conflict regional în 
America Centrală — a afirmat, la 
Ciudad de Mexico, un grup de 20 de 
profesori universitari americani care 
au efectuat anul trecut o serie de 
vizite în Salvador.

La o conferință de presă desfă
șurată în capitala mexicană, ei au 
subliniat necesitatea ca, avind in 
vedere situația existentă in zonă.

au subliniat necesitatea unirii 
tuturor forțelor de opoziție intr-o 
acțiune comună de mobilizare so
cială menită să creeze condițiile 
trecerii la edificarea unui stat 
democratic.

CONCEDIERI. Filiala britanică 
a firmei americane de automobile 
„Ford Motor" a anunțat că va 
închide, începînd cu luna martie, 
turnătoria de la uzina sa „Dagen
ham", situată la aproximativ 16 
kilometri est de Londra, desfiin- 
țînd cele 2 000 de locuri de muncă 
ale acesteia. Sindicatele angajar- 
ților de la întreprinderea respec
tivă au anunțat că vor acționa 
împotriva acestei decizii.

CONSECINȚE ALE DOBÎNZI-
LOR ÎNALTE. Corectarea ratelor 

comunitatea universitară din S.U.A. 
să depună toate eforturile pentru a 
influența o schimbare a politicii 
Administrației americane față de 
țările centroamericane. În context; 
a fost exprimat dezacordul privind 
conținutul raportului „Comisiei 
Kissinger" asunra Americii Centrale.

Profesorul Karl Smith, de la Uni
versitatea din San Francisco, a 
menționat că poporul american nu 
dorește declanșarea unui război în 
America Centrală.

dobinzilor bancare americane este 
cea mai mare sarcină care con
fruntă relațiile dintre Japonia și 
S.U A. — aceasta este, potrivit a- 
genției Kyodo, concluzia la care au 
aiuns ministrul nipon de externe. 
Shintaro Abe. si directorul general 
al Agenției de planificare econo
mică, Toshio Komoto. „Dobinzile 
bancare americane ar trebui să fie 
mai mici", a apreciat șeful diplo
mației japoneze. „Dacă ele se re
duc ratele de schimburi valutare 
se vor stabiliza", a opinat, la rindul 
său, Toshio Komoto.

„CHALLENGER". După desfă
șurarea fără incidente a numără
torii inverse simulate, timp de 
peste 24 de ore, pină luni diminea
ța. la Cape Canaveral, șansele ca 
naveta spațială americană „Chal
lenger" să fie lansată la data pro
gramată — 3 februarie, orele 13 
GMT — au sporit, relatează agen
ția U.P.I., citind oficialitățile 
N.A.S.A. Se precizează că decizia 
în acest sens va putea fi delMti- 
vată peste o săntămină. după ce 
exoerții vor efectua noi verificări 
ale surselor auxiliare de putere.
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