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SESIUNEA ȘTIINȚIFICA PE TEMA „UNIREA MOLDOVEI CU MUNTENIA

LA 24 IANUARIE 1859 MOMENT CRUCIAL ÎN FORMAREA STATULUI

NAȚIONAL UNITAR ROMAN1’

AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
TELEGRAMA ADRESAU GOM/TETL/Ll/I

Duminică 22 ianuarie 19841_ CEBAI AL PttlHimmiST KM,
în fiecare întreprindere, prin bună organizare Tomm ulae geadsesgii,

și răspundere muncitorească
secretar general al Partidului Comunist Român,

Îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan
președintele Republicii Socialiste România

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

cuvintările 
general 
Nicolae 
ale de- 
de pro-

în acest al patrulea an al cinci
nalului avem de înfăptuit un 
amplu și mobilizator program de 
muncă consacrat progresului eco
nomic al țării și creșterii nivelului de 
trai al întregului popor, un program 
de activitate științific fundamentat, 
elaborat cu participarea activă a tu
turor organismelor democrației noas
tre socialiste, a maselor largi popu
lare. Obiectivele muncii noastre în 
noul an — stabilite în strînsă con
cordanță cu hotărîrile Congresului 
al XII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului privind trecerea pa- 

• triei noastre la un stadiu superior 
de dezvoltare — sînt definite cu 
deosebită claritate în
recente ale secretarului 
al partidului, tovarășul 
Ceaușescu, la înaltele foruri 
mocrației noastre socialiste, 
gramele speciale adoptate de acestea, 
de Planul național unic de dezvol
tare economico-socială a României 
pe anul 1984. în esență, ele vizează 
creșterea mai rapidă a producției 
în toate ramurile economiei națio
nale, lărgirea bazei proprii de ma
terii prime și resurse energetice, 
îmbunătățirea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor, sporirea mai 
accentuată a productivității muncii, 
reducerea mai substanțială a consu
mului de energie și materiale, ridi
carea eficienței economice 
domeniile de activitate.

Sint, de bună seamă, 
deosebit de complexe și 
toare, care vizează progresul mai 
accelerat al economiei naționale în 
condițiile unei reproducții de tip 
intensiv ; sînt obiective care au in 
vedere creșterea continuă a venitu
lui național — baza sigură,a dezvol
tării generale a patriei și ridicării 
bunăstării întregului popor ; sint 
obiective ce pot fi realizate exem
plar, așa cum o atestă rezultatele

în toate

obiective 
mobiliza-

obținute încă din această primă lună 
a anului de numeroase colective 
muncitorești — minerii de la mina 
Molru-Vest, oamenii muncii de la 
Combinatul siderurgic Reșița, între
prinderea „1 Mai” — Ploiești, termo
centrala Mintia-Deva, Intrepiinderea 
de contactoare din Buzău. Șantierul 
naval din Galați ș.a. — ritmurile 
stabilite pentru anul 1984 fiind pe 
deplin in concordanță cu realitățile 
și forța economiei noastre naționale. 
Dispunem, sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Mesajul de Anul Nou, 
de toate condițiile pentru realizarea 
ritmică și integrală a planului pe 
anul 1984. Iar realizările din primele 
două decade ale acestei luni confirmă 
că rolul decisiv în înfăptuirea hotări- 
rilor, a sarcinilor complexe din acest 
an ii au acum activitatea practică, 
munca de organizare și de conducere, 
în spiritul înaltelor exigențe formu
late de secretarul general al parti
dului, anul 1984 trebuie să constituie 
un punct de cotitură în perfecțio
narea activității în toate sectoarele, 
în realizarea noii calități a muncii 
și a vieții, prin noua, calitate înțe- 
legindu-se și buna organizare, și 
ordinea, și disciplina în muncă. „Nu 
se poate vorbi de o nouă calitate 
fără răspundere, fără o ordine și 
disciplină exemplare în toate dome
niile de activitate 1“ — arăta recent 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Buna organizare a producției și a 
muncii, organizarea exemplară a 
întregii activități productive — iată 
obiectivul prioritar care în acest an, 
mai mult ca oricînd, trebuie să se 
afle înscris, zi de zi, pe agenda de 
lucru a tuturor organizațiilor de 
partid, a consiliilor oamenilor mun
cii, să devină o preocupare stărui
toare pentru toate colectivele din 
toate unitățile economice. Nici un 
moment nu trebuie pierdut din ve
dere că baza tehnico-materială mo
dernă de care dispunem, mijloacele

tehnice existente vor putea da re
zultatele scontate numai printr-o 
organizare riguroasă, superioară, cu 
adevărat științifică, a producției și 
a muncii. Oricît de perfecționate ar 
fi mașinile și utilajele din dotarea 
întreprinderilor și șantierelor de in
vestiții, oricit de avansate ar fi teh
nologiile, ele vor asigura realizări 
maxime în creșterea producției fi
zice și a eficienței economice numai 
in condițiile unei organizări temei
nice a întregii activități.

Este evident că organizarea judi
cioasă a producției și a muncii este 
o acțiune deosebit de complexă, care 
vizează, și trebuie să vizeze perma
nent, soluționarea optimă a tuturor 
problemelor de care depinde funcțio
narea ireproșabilă, cu maximă efi
ciență, a întregului angrenaj pro
ductiv din fiecare unitate econo
mică. Iar una dintre cerințele esen
țiale ale bunei organizări a produc
ției și a muncii o constituie buna 
cunoaștere și înțelegere de către 
fiecare colectiv de întreprindere, de 
către fiecare om al muncii, a sarci
nilor de plan, a prevederilor pro
gramelor speciale adoptate recent 
de conducerea partidului nostru pri
vind îmbunătățirea nivelului tehnic 
și calitativ al produselor, creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii, reducerea consumului de 
energie și materiale, sporirea efi
cienței în toate ramurile economiei 
naționale, a sarcinilor concrete ce 
Ie revin din aceste programe. Esen
țial este, așa cum preciza secretarul 
general al partidului, ca fiecare om 
al muncii, fiecare muncitor, tehni
cian și inginer — în calitatea sa de 
proprietar, producător și beneficiar 
— să cunoască în amănunțime ce 
sarcini ii revin lui personal din pla
nul întreprinderii și din programele 
adoptate, precum și formațiunii de 
lucru în care își desfășoară acti
vitatea. Numai înțelegerea clară de

către fiecare om al muncii a sem
nificațiilor și rațiunilor majore ale 
sarcinilor concrete ce-i revin sti
mulează spiritul de inițiativă și 
răspundere ; numai cunoașterea te
meinică de către fiecare muncitor, 
tehnician și inginer a obligațiilor 
și îndatoririlor personale creează 
condițiile necesare participării ac
tive, în cunoștință de cauză, a tutu
ror oamenilor muncii la îmbunătă
țirea continuă a procesului de pro
ducție, proces ce trebuie stăpinit și 
dirijat cit mai judicios, in ansamblul 
său și pe fiecare verigă în parte. 
Stabilirea unor sarcini precise pen
tru fiecare participant la procesul 
de producție, înțelegerea clară a 
acestora constituie, în același timp, 
un imperativ esențial pentru apli
carea cu bune rezultate a acordului 
global — formă superioară de orga
nizare și retribuire a muncii, care 
leagă nemijlocit veniturile tuturor 
formațiilor de lucru și ale fiecărui 
om al muncii în parte de realizarea 
în cele mai bune condiții a sarcini
lor de producție, de .ficțiunile în
treprinse pentru gospodărirea judi
cioasă a mijloacelor tehnico-mate- 
riale, în vederea sporirii 
economice.

In lumină indicațiilor 
de secretarul general al .
toate problemele legate de organi
zarea superioară a producției și a 
muncii trebuie soluționate în strînsă 
legătură și cu participarea directă a 
oamenilor muncii, cu cei care efec
tiv lucrează pentru îndeplinirea și 
depășirea planului, care cunosc, cel 
mai bine atât resursele de sporire 
a producției și eficienței, cit și de
ficiențele de la locurile de muncă, 
din secții și ateliere. „Fiecare om al 
muncii să participe cu toată forța și

eficienței

formulate 
partidului,
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Conducător din popor, pentru popor
■ abstractă. Ea 
vie a națiunii 
lungul vremii, 
în momente

Istoria patriei nu este 
o noțiune 
este viata 
noastre in 
încercată
grele de restriște, clocoti
toare de tumult și strălu
cire în clipele revelatoa
re ale împlinirilor. Istoria 
ar fi un nonsens fără de 
oameni. Căci, istoria tă
rii este în fond istoria 
oamenilor ei. Unora din
tre aceștia li s-a spus 
Mircea cel Bătrîn sau 
Ștefan cel Mare. Mihai 
Viteazul sfiu Alexandru 
Ioan Cuza, si asa mai de
parte. Dar. ce s-ar fi fă
cut ei fără oamenii lor. 
căci istoria tării sub Mir
cea cel Bătrîn a fost is- 
tpria oamenilor, ce l-au 
urmat 
■Iii. ca 
vilită 
triei ; 
să de 
fost în fact istoria oame
nilor lui Ștefan cel Mare, 
care au știut să-si nună 
pieptul pavăză la hotare
le tării, iar inlăuntrul ei

să-si înalte din inimi ■ 
temple de laudă a mun
cii dătătoare de viată : 
istoria înflăcărată de 
stindardul lui Mihai Vi
teazul a fost istoria oa
menilor acestuia, care au 
știut să viseze pdată cu 
el la marea Unire a tu
turor celor de-un erai si

Rorpâniei de azi. liberă si 
suverană. întotdeauna. în 
istoria noastră marii con
ducători ai ponorului au 
fost una cu sufletul si 
conștiința lui : ritmul
inimii poporului a bătut 
în ritmul bătăliilor inimii 
conducătorilor lui înțe
lepți si iubiți, ducind

Constantin CUBLEȘAN

pe acesta în bătă- 
și în munca nestă- 
de înălțare a pa- 
istoria tării condu- ■
Ștefan cel Mare a

de-un singe din toate 
părțile locuite de români: 
istoria tării unită de 
Alexandru Ioan Cuza a 
fost istoria oamenilor a- 
cestuia. care au îmDlinitt 
conștiința năzuită de 
veacuri a seminției noas
tre. Și așa mai departe 
prin timpi, prin revoluții, 
pină-n acest sunerb ano
timp comunist al patriei, 
pînă azi. cînd istoria tării 
concenută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este in 
fant istoria oamenilor

semnificația clipei lor in 
vecie ca o efigie a uni
tății osmotice dintre po
por și cel ales pentru a-i 
veghea destinul. Așa și 
astăzi, țjira, prin faptele 
oamenilor, prin sufletul 
oamenilor, prin conștiin
ța lucidă a acestora, ve
ghind clipa curată a 
păcii și muncii înaripa
te, se va defini, pentru 
vecii-vecilor, în ’ istoria 
neamului nostru, cu un 
singur cuvînt, cu care ne 
vor numi, pentru eterni
tate, spre a ne identifica

peste vremi toți urmașii 
și urmașii urmașilor 
noștri, un singur cu- 
.vint — CEAUȘESCU.
Căci el» simbolizează azi 
în lume ideea de român; 
prin el glasul voinței 
noastre de pace și prie
tenie răsună peste toate 
meridianele globului ; 
odată cu el s-a înălțat 
din pămîntul patriei, 
mustind de istorie, o 
țară tînără și roditoare, 
un popor nou și robust, 
in sufletul căruia se 
oglindește fidel ca-ntr-o 
conștiință de sine a na
țiunii chipul iluminat al 
conducătorului său în
cercat, ființa aceluia ce 
se toarnă in bronzul 
ființei mulțimii purtînd 
acest nume de neuitat 
— CEAUȘESCU. Lui 
îi închină azi gîridul și 
fapta poporul său întreg, 
cu iubire, dorindu-i sâ 
trăiască cit munții și cit 
codrii, cit riurile și pă- 
mînturiîe acestei țări, 
spre binele și fericirea 
României.

Asemeni iluștrilor noștri înaintași
experiența înaintașilor, a 
devenit, la rindu-i. făuri
tor, de istorie. îi re? 
vine tovarășului Nicolae 
Ceaușescu meritul esen
țial de a fi integrat is
toria nartidului. a mișcă-( 
rii muncitorești, așa cum 
este firesc, in ansamblul 
unic al istoriei naționale. 
Emisă la Plenara lărgită 
a C.C. al P.C.R. din iunie 
1982. teza tratării unita
re a istoriei, schițată și 
în documente de partid 
anterioare (in Expunerea 
cu prilejul aniversării a 
45 de ani de la făurirea 
P.C.R., 1966) încununează 
o operă teoretică și prac
tică de excepție. Istorio
grafia națională, dar și 
fiecare dintre noi. cetă
țeni ai unei țări libere, 
suverane și demne, care-și 
iubește • adine trecutul de 
luptă si pe marii înain
tași. cu toți ii siritem re
cunoscători secretarului 
general al partidului pen
tru recucerirea propriei 
noastre istorii. Reamin- 
tindu-ne spusele lui Iorga: 
„Ferice de acela care in- . 
fătișează nația sa așa cum 
este, dar mai ferice de 
acela in care se poate 
ghici cum va fi nația sa. 
urmînd pe calea însemna
tă de dinsul cu singele 
viu al inimii sale”, vom 
adăuga că asemenea cu
vinte pot fi 
tățire așezate 
fiiu și adevăr 
numelui celui 
iubit fiu al

Dreptul la istorie 
cucerește. Noi. 
n-am ajuns ușor 
ria deplină a 
asumate plenar, 
săbii și demn. Și ce isto
rie au avut românii! Cită 
incandescență a jertfei, 
ce personalități formida
bile, cită dăruire a fiecă
ruia , dintre nenumărata 
anonimi alcătuitori ai 
oștii lui Decebal ori Ște
fan, ori Mircea*  ori ai ba
talioanelor independen
ței, ai făuritorilor revolu
ției din august 1944, ai re
gimentelor victorioase din 
Tatra — intr-un cuvint, 
ai noștri, toți cei care au 
trăit și au iubit și au 
suferit șl au luptat ctito
rind o națiune, croindu-i 
un destin și luminind un 
colț de 
drag îi 
spune 
Coșbuc a izbutit un vei 
cu valoare de înaltă sir 
teză: „E greu să-ți 
patria dacă ți-ai 
strămoșii”, 
populară a 
străduit mereu, in . 
interdicțiilor și opreliști
lor de tot felul, să nu-i 
uite nici pe Horia, nici 
pe Iancu, nici pe Tudor : 

\„Pîn-o fost Horea împă- 
,'rat, / Domnii nu s-au 
desculțat. I Nici în pat 
nu s-au urcat, / Nici la 
masă n-au mincat...”. 
Luptînd pentru' ființare, 
înaintașii n-au ostenit 
nici o clipă să lupte 
pentru adevărata îm- 
pămintenire a propriei 
noastre istorii ; „a fost 
odată”, circuited ca

se 
românii, 
la bucu- 

istoriei 
respon-

lume căruia cu 
spunem și i se va 
mereu România, 
a izbutit un vers 

__n-i 
iubești 

uitat 
lirica 

și s-a 
pofida

iar 
știut

J>
formulă introductivă a 
poveștilor cu feți-fru- 
moși. izbutea cu greu să 
coboare din basm pe te
renul ferm al faptei în
registrate și comentate in 
spiritul adevărului unic, 
obiectiv și pilduitor. A 
fost odată un Mihai, a 
fost un Cuza, a fost o 
Alba Iulia. au fost socia
liștii..'. Rind cu rind. filă 
cu filă, păstrînd propor
țiile si evaluind exact 
meritele fiecăruia, istoria

al progresului.factor
fiecare generație contri
buind.
la constituirea patrimo
niului material și spiri
tual al întregii națiuni. 
Ideea a fost magistral 
formulată in Raportul 
prezentat de secretarul 
general al partidului la 
cel de-al XI-lea Congres: 
..Trebuie să adăugăm, de 
aceea, la creația prezen
tului, creația trecutului, 
dînd prețuirea cuvenită

necesar si legic.

Mircea Radu IACOBAN

României s-a rescris cu 
adevărat in anii noștri, 
mai ales după cel de-al 
IX-lea Congres. S-a re
scris eliberată de dogme 
și complexe, s-a rescris 
de români — și nu cred 
că poate fi amendată în 
vreun fel dorința profund 
legitimă a fiecărui popor 
de a-și avea cronicarii 
săi oentru faptele, gîn- 
durile. sentimentele și 
aspirațiile sale. Cu toți 
știm și înțelegem că 
ne-am recucerit trecutul, 
ne marii noștri înaintași, 
datorită clarviziunii ana
lizei. orizontului larg și 
curajos al operei teoreti
ce si practice a secreta
rului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. înțeleasă ca 
un continuurp, in care 
trecutul, prezentul si vii
torul sînt legate dialectic, 
■istoria națională își ca
pătă rolul și rangul de

marilor înfăptuiri ale 
înaintașilor noștri, moște
nirii înaintate a mișcă
rii noastre 
Partidul 
ruJ său 
restituit 
treaga ei ________ _
berînd-o de servituti ex
terioare si întemeind-o’ 
pe adevărul obiectiv, 
științific. incontestabil. 
Iar atunci cind izbutește 
să-și așeze la temelie a- 
devărul, istoria este iubi
tă si respectată nu numai 
pentru valorile ce le în
registrează și tezaurizea
ză. ci și pentru ceea ce 
propune societății con
temporane ca model, ca 
potențial educativ. Parti
dul comuniștilor ne-a res
tituit istoria și. mai 
mult, sintetizînd valorile 
si virtuțile decantate prin 
secole, preluînd tot ceea 
cea fost luminos, generos, 
îndrăzneț si pilduitor din

naționale”, 
nostru, secreta- 
general ne-au 
istoria în in
demnitate. eli-

(Continuare în pag. a V-a)
Ilie ȘTEFAN

Din rfoua arhitectură a municipiului 
Ploiești

statului național 
român prin 

unirea Moldovei 
\cu Muntenia

125 de 
însem- 
istoria 
marcat

cu îndrep- 
drept oma- 
in dreptul 

mai ales și 
poporului

nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Unirea Moldovei cu Mun
tenia in urmă cu 
ani, eveniment de 
nătate crucială in 
poporului român, a
intrarea patriei noastre in
tr-o nouă etapă a evoluției 
istorice, pe calea progresu
lui social-economic și cul
tural,' pe calea luptei pen
tru cucerirea deplină a in
dependenței, a făuririi sta-' 
tului național unitar.

Relevînd semnificația 
deosebită a Unirii Princi
patelor Române, secretarul 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a- 
răta că ea a fost „rod a! 
luptei dese de masele 
populare, de cărturarii pa- 

^țrioți ai timpului, eveni-

Participanții la sesiunea științifică omagială dedicată 
aniversării a 125 de ani de la formarea statului național 
român prin unirea Moldovei cu Muntenia vă adresea
ză dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — înflăcărat .patriot, militant revo
luționar pentru propășirea națiunii noastre socialiste, 
continuator strălucit al operei celor mai inalte spirite 
pe care le-a creat poporul român, luptător fără preget 
pentru cauza, libertății și independenței patriei, pentru 
afirmarea vocației sale de pace și înțelegere între toate 
popoarele lumii — un cald omagiu de adine respect, 
nemărginită prețuire și caldă recunoștință pentru pro
digioasa activitate pe care o desfășurați in fruntea 
partidului și statului, magistral confirmată de realiză
rile fără precedent in istoria multimilenară a țării, 
obținute în cei 19 ani de cînd, prin voința unanimă 
a poporului, conduceți destinele României socialiste.

în ansamblul . concepției dumneavoastră științifice 
revoluționare despre sensul și esența dezvoltării so
cietății, rigoarea cu care ați caracterizat etapele de 
dezvoltare economico-socială a țării noastre constituie 
un model de înțelegere și interpretare a istoriei po
porului român, a luptei sale eroice, neîntrerupte pen
tru afirmarea ființei proprii, pentru libertate socială 
și națională, pentru independență și unitate.

Bazindu-se pe acest inestimabil fond de idei, comu
nicările prezentate în cadrul sesiunii au reliefat con
vingător. în lumina faptelor istoriei, că unirea a fost 
efectul legic, obiectiv al dezvoltării națiunii române, 
al luptei multiseculare pentru drepturile sale 
nabile.

Actul istoric de la 24 Ianuarie 1859, 
nerații și generații, s-a întemeiat ne 
de necontestat cum sint comunitatea 
nomică. originea comună a poporului 
titatea de limbă și cultură, de 
pirații. Toate acestea i-au unit întotdeauna pe ro
mâni, printr-o puternică legătură frățească, făcîndu-i 
sâ se simtă părți ale aceluiași întreg, ramuri ale ace
luiași trunchi viguros, membri ai uneia și aceleiași 
familii, ai unuia și aceluiași popor.

Așa cum ați apreciat in nenumărate rinduri, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, lupta 
poporului român pentru libertate, unitate și indepen
dență a constituit o coordonată definitorie a istoriei 
noastre naționale.

La jumătatea veacului trecut, națiunea română 
ajunsese la o puternică conștiință de sine, la înțele
gerea adincă a misiunii sale în rindul popoarelor lumii, 
la definirea clară a căilor pentru îndeplinirea țelurilor 
sale supreme — țelul libertății, strîns ingemânat cu 
țelul unirii tuturor românilor. Unirea a polarizat, în 
acei ani, toate, energiile poporului, ale milioanelor de 

. țărani, de lucrători, meseriași,, ale cărturarilor patrioți 
și ale altor categorii sociale.

Vorbitorii au pus in evidență că victoria obținută la 
24 Ianuarie 1859 prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza • 
ca domn al celor două principate-surori. Moldova și 
Muntenia, s-a inscris in istorie ca un mare triumf al 
unei cauze drepte, legitime, sprijinită de intregul popor 
și, deopotrivă, ca un viu exemplu și permanent în
demn, .ea demonstrind omenirii că un popor, oricit de 
mic ar fi, iși dobindește libertatea, unitatea și inde
pendența numai atunci cînd este hotărit să lupte pen
tru cucerirea lor.

în comunicările prezentate au fost relevate profun
dele înrâuriri pe care le-a avut actul Unirii asupra 
evoluției viitoare a statului român modern. înfăptuirea 
Unirii a permis dezvoltarea structurilor sociale și insti
tuțiilor moderne, in consens cu dezideratele țării, cu 
spiritul veacului. Acesta a fost suportul solid pe care 
avea să se inalțe independența deplină de stat a Româ
niei. proclamată la 9 Mai 1877 și pecetluită prin grele 
jertfe de singe pe cîmpul de bătălie dus in războiul 
pentru neatîrnarea tării. Unirea din ianuarie 1859 a fost 
o etapă hotăritoare pe temeiul căreia s-a desăvirșit 
edificiul României unitare ta 1 Decembrie 1918, fiind 
consfințită prin hotărirea unanimă și entuziastă a Marii 
Adunări Naționale de la Alba Iulia.

Lucrările sesiunii au prilejuit rememorarea unor 
glorioase pagini ale istoriei patriei, evidențiind mo
mente de seamă ale înfăptuirii unității naționale, au 
omagiat activitatea revoluționară a Partidului Comu
nist Român, care-și trage seva și vitalitatea din nețăr
murita dragoste a poporului nostru pentru glia stră
moșească. A fost subliniat faptul că, azi, in condițiile 
edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comunism, partidul nostru 
ridică pe o nouă treaptă, superioară, iubirea de țară 
manifestată — de-a lungul veacurilor — de înaintașii 
noștri, ă căror forță a izvorit din năzuința fierbin
te de a înfăptui un stat puternic, unitar, liber și inde
pendent. în cadrul sesiunii s-a evidențiat rolul deose
bit de important pe care l-a avut tinfira generație in 
istoria poporului român, in lupta pentru realizarea nă
zuințelor și aspirațiilor acestuia de a trăi deplin stă- 
nin in vatra sa străbună, contribuția tineretului la pro
gresul general al patriei, la făurirea noii orinduiri so
ciale.

Comunicările prezentate au pus în lumină mărețele 
prefaceri înnoitoare înfăptuite in România in cele pa
tru decenii de după 23 August 1944, cu deosebire după 
1965, de cind in fruntea partidului și a țării vă aflați 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, strălucit conducător politic, înflăcărat re
voluționar, înalt exemplu de nețărmurită dragoste față 
de țară, proeminentă personalitate a lumii contempo- 
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partidului, a dumneavoastră, întregul nostru popor a 
trecut la făurirea unei societăți socialiste puternice, 
multilateral dezvoltate, România parcurgînd cea mai 
rodnică epocă din întreaga sa existență. S-a făurit o 
puternică și modernă industrie, care este capabilă să 
rezolve astăzi cele mai complexe cerințe ale econo
miei naționale ; s-a dezvoltat considerabil agricultu
ra, au cunoscut un puternic avînt știința, învățămlntul, 
cultura, au crescut neîncetat produsul social și veni
tul național, toate acestea fiind potențate de dezvol
tarea echilibrată, armonioasă, a forțelor de producție 
pe întregul teritoriu al patriei, de perfecționarea rela
țiilor .sociale, de lărgirea democrației muncitorești, re
voluționare.

Vorbitorii au relevat activitatea și contribuția de 
mare însemnătate a tovarășei academician doctor in
giner Eiena Ceaușescu la dezvoltarea științei, culturii 
și învățămintului, la înfăptuirea cu succes a politicii 
interne și externe a partidului și statului nostru.

Participanții la sesiune au dat o înaltă apreciere 
modului in care partidul nostru comunist a soluționat, 
în mod just, științific și deplin, problema națională, 
care asigură adevărata egalitate în drepturi a tuturor 
oamenilor muncii din patria noastră, fără deosebire de 
naționalitate, condiții egale de muncă și de viață, de 
afirmare deplină a personalității umane. Au fost puse 
in lumină continuitatea neîntreruptă a poporului nos
tru pe meleagurile străbune, frăția oamenilor muncii 
români și de alte naționalități, care se regăsesc con
structiv in participarea activă a tuturor oamenilor 
muncii de la orașe și sate la înfăptuirea neabătută a 
obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea, de Confe
rința Națională ale partidului.

Puternica unitate a tuturor oamenilor muncii în 
jurul partidului, al dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — elocventă expre
sie a forței unui popor care trăiește liber intr-o țară 
liberă, avînd la bază o deplină coeziune de interese 
și țeluri, de năzuințe și voință de acțiune — reprezin
tă forța motrice a ridicării necontenite a României pe 
trepte tot mai înalte de progres șl civilizație,

Mindri de marile realizări ale prezentului, con- 
știenti de răspunderile în fața viitorului, participan- 
tii la sesiune au dat o înaltă apreciere îndemnuri
lor dumneavoastră adresate clasei muncitoare, țără
nimii. intelectualității, întregului nostru popor, anga- 
.undu-se ferm să nu-și precupețească eforturile pen
tru a îndeplini în mod exemplar hotărîrile Congresu- 
lui al XII-lea si Conferinței Naționale ale partidu- 
lui.

Toți fiii patriei vă sînt profund recunoscători, mult 
stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru 
prestigioasa dumneavoastră activitate pe care o des- 
făsurati pe plan internațional, pentru tot ceea ce 
faceți ca România socialistă să fie stimată și res
pectată pe toate meridianele globului, pentru poli
tica activă, de pace, de înțelegere, prietenie și colabo
rare cu toate popoarele lumii, aceasta cu atit mai 
mult cu cît în prezent omenirea trece prin momente 
firele. îndeosebi popoarele din Europa, cind se agra'- 
vează tensiunile și pericolele la adresa păcii, se acu
mulează noi arme ucigătoare, este amenințat însuși 
dreptul fundamental al omului — dreptul la viață.

Participanții la sesiune, in consens cu voința în
tregului nostru popor, vă asigură, mult iubite si sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vor acționa
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Unirea Principatelor 
înfăptuită 
voinței 
de unitate și 
țională — a 
dență, încă o 
dul cei mai 
roiul m a.selor 
re ale istoriei, precum și 
rolul maior pe care il pot 
juca acele personalități ce 
se identifică cu aspirațiile 
maselor largi populare si 
înțeleg sensul devenirii is
torice. Punind in evidență 
acest aspect. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu aprecia 
că unirea din 1859 a re-

mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vo, oCțlvÂa 
neabătut pentru a face larg cunoscute și a sprijini 
prin toate mijloacele inițiativele de pace ale tării 
noastre, ale dumneavoastră personal, menite să des
chidă căi noi, realiste, in vederea restabilirii clima
tului de destindere, făuririi unei lumi mai bune si 
mai drepte ne planeta noastră.

. Participanții la sesiune au subliniat, cu nețărmu
rită mindrie patriotică, faptul că, prin progresele ob
ținute in toate domeniile vieții economico-sociale, 
prin politica sa internațională realistă și constructivă. 
România se bucură de stima și prețuirea întregii 
lumi. Cu sentimente, de înalt respect și aleasă con
siderație. vă adresăm, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, profunda noastră mulțumire și recunoș
tință pentru activitatea desfășurată cu strălucire pe 
plan internațional, pentru modul exemplar In care 
reprezentati poziția României în relațiile internațio
nale. pentru rodnicele vizite de prietenie efectuate, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. in numeroase 
țări ale lumii, pentru contribuția dumneavoastră ines
timabilă la lărgirea relațiilor diplomatice, economice, 
științifice, culturale ale patriei noastre cu toate po
poarele lumii.

Vă rugăm să ne îngăduiți, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. acum, in preajma ani
versării îndelungatei dumneavoastră activități revo
luționare. a zilei dumneavoastră de naștere, să vă 
adresăm, odată cu întreaga tară, un vibrant și profund 
omagiu, semn al deplinei recunoștințe și nemărgini
tei prețuiri pentru clarviziunea, fermitatea și con
secventa revoluționară cu care acționați pentru edi
ficarea socialismului și comunismului în România, 
pentru triumful cauzei păcii și progresului in întreaga 
lume.

Facem legămînt solemn în fața partidului, a dum
neavoastră. mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că. împreună cu întregul nostru popor, vom 
munci cu toată răspunderea, cu abnegație patriotică 
si elan revoluționar pentru a intîmpina cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă si antiimperiallstă. cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului cu noi și mărețe realizări, ri- 
dicînd România pe trente tot mai înalte de progres 
Si civilizație, acceierînd mersul ascendent al patriei 
noastre pe drumul socialismului și comunismului.

VIOREL COZMA

Flacăra Unirii
Așa precum cuprind nemărginirea 
Cîmpia lină, muntele înalt,

Munteni și moldoveni, cu flori in suflet, 
Pornit-au unul către celălalt.

Cu neștirbita vrere de Unire
Ce și-a păstrat prin veacuri trăinicia, 
S-au strîns la Miicov, rîul nostru frate, 
Cîniîndu-și neînfrîntă bucuria.

ca expresie a 
poporului român 

libertate na- 
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convingător, 
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(Continuare in pag. a IV-a)

Și cum izvorul străbătind prin munte 
Adună către vale noi izvoare, 
Așa a strîns în ea Hora Unirii 
Frații cu frați uniți sub mîndrul soare.

Mereu a fost Unirea năzuință,
Prin vreme i-a fost flacăra mai vie, 
Puriîndu-i idealul
Uniți am fost și fi-vom pe vecie, 
In noua, Socialistă Românie I

spre izbîndă..,
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Făurirea statului național român - eveniment de importanță istorică in viața poporului, 
în lupta pentru împlinirea aspirațiilor sale de unitate, libertate și independență
SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ PE TEMA „UNIREA MOLDOVEI CU MUNTENIA LA 24 IANUARIE 1859 - MOMENT CRUCIAL IN FORMAREA STATULUI NAȚIONAL UNITAR ROMÂN

Simbâtă dimineața a avut loc, la Ateneul Român din Capitală, sesiu
nea științifică pe tema „Unirea Moldovei cu Muntenia la 24 ianuarie 1859 
— moment crucial în formarea statului național unitar român".

La lucrările sesiunii au luat parte, tovarășii Ion Coman, Gheorghe 
Pană, Petru Enache, Suzana Gâdea, Ion Ursu, Nicii Ceaușescu.

Au participat membri ai C.C. al P.C.R., ai guvernului, reprezentanți 
ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, oameni ai 
muncii din întreprinderi bucureștene, academicieni, profesori, cercetă
tori, studenți-

Cuvintul de deschidere a lucrări
lor sesiunii științifice a fost rostit de 
tovarășul PETRU ENACHE, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., care 
a spus : 24 ianuarie 1859, ziua Unirii 
Principatelor Române — zi de aur a 
veacului, cum au numit-o contem
poranii — se înscrie în istoria po
porului român ca un moment funda
mental pe drumul devenirii noastre 
istorice.

Cu remarcabila sa capacitate de a 
pătrunde in esența fenomenelor, de 
a lumina în mod memorabil semni
ficațiile unor evenimente cruciale 
ale istoriei. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că actul Unirii 
de la 1859 „a avut o uriașă însem
nătate pentru evoluția social-politică 
a poporului nostru, a deschis noi 
perspective dezvoltării forțelor de 
producție, angajării României pe 
drumul civilizației moderne, consti
tuind un moment epocal în procesul 
plămădirii statului național unitar 
român".

Au fost evocate, apoi, principalele 
momente ale luptei poporului nos
tru. de-a lungul veacurilor, pentru 
unitate, libertate și independentă 
națională.

Preluînd șî ducînd mai departe 
aceste glorioase tradiții — a spus 
vorbitorul — Partidul Comunist 
Român s-a situat incâ de îa crearea 
sa în fruntea luptei pentru dreptate 
socială și națională, împotriva pe
ricolului fascist și războiului, pentru 
apărarea unității, integrității si su
veranității patriei. înfăptuind o 
largă coaliție a forțelor patriotice 
naționale, partidul nostru a organi
zat și condus, acum 40 de ani. re
voluția de eliberare socială și națio
nală. antifascistă și antiimperialistă. 
care a deschis poporului român ca
lea edificării unei vieți noi. a cuce
ririi deplinei independente a tării, 
cimentînd temelia marilor realizări 
pe care le înfăptuim astăzi pe pă- 
mîntul României. Constituie temeiuri 
de puternică și legitimă mîndrie 
pentru poporul nostru faptul că, în 
anii socialismului, urmînd si înfăp
tuind politica partidului comunist. 
România a străbătut un drum mereu 
ascendent, de împliniri, cele mai 
rodnice, cele mai mărețe inscriln- 
du-se în perioada ultimelor două de
cenii, de cînd la conducerea desti
nelor națiunii se află cel mai iubit 
și stimat fiu al el. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Tot ce s-a Întreprins și 
înfăptuit in această epocă, denumită 
pe drept cuvint „Epoca Nicolăn 
Ceaușescu". s-a realizat sub semnul 
exemplarei consecvente, al unității 
națiunii noastre socialiste, al muncii 
și creației libere. înfrățite, a tuturor 
cetățenilor patriei noastre, fără deo
sebire de naționalitate, animați da 
aceleași luminoase idealuri, de voin
ța comună de a făuri o țară a dem
nității și progresului, o tară pe mă
sura aspirațiilor si capacităților 
creatoare ale tuturor fiilor săi. Po
litica cutezătoare și clarvăzătoare a 
partidului nostru, materializată în 
programe dătătoare de certitudini, 
își are izvorul în gîndirea si acțiu
nea novatoare ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. patriot înflăcărat și re
voluționar consecvent. cîrmaciul 
încercat al partidului și al tării, 
personalitate de frunte a lumii con
temporane. stegarul unității, suvera
nității și libertății popoarelor, 
salvgardării păcii în lume.

în același timp, se arată că. por
nind de la interdependenta dialec
tică între politica internă și cea ex
ternă, partidul și statul nostru des
fășoară o amplă și rodnică activitate 
internațională pusă in slujba cauzei 
socialismului, a destinderii. t inde
pendentei naționale si păcii, politică 
al cărei strălucit promotor este 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în Încheiere, vorbitorul a spus : 
Consider că la această solemnă ani
versare a Unirii, a istoricului act de 
la 24 ianuarie 1859. care a adus o 
primă și nepieritoare încununare a 
idealului suprem al tuturor româ
nilor. purtat prin veacuri cu bărbă
ție și eroism, conferim deplina mă
sură si aducem cel mai fierbinte 
omagiu evenimentului aniversat, 
subliniind faptul că. azi. poporul ro
mân. într-o unitate de monolit în 
jurul partidului, al secretarului său 
general, pășește încrezător spre 
viitorul său comunist, cu conștiința 
că este stăpin pe destinele sale, că 
se bucură de prețuirea întregii lumi 
ca un popor demn și muncitor. în
tr-o tară liberă, independentă, so
cialistă. Iar toate acestea sînt indi
solubil legate de viata si opera ex
cepționale, de personalitatea mare
lui ctitor al României moderne, to
varășul Nicolae Ceaușescu. a cărui 
zi de naștere o vom sărbători în 
curînd. om'agiindu-1 cu căldura ini
milor noastre, exprimindu-i aleasa 
noastră cinstire si admirație pentru 
clarviziunea. înțelepciunea ei dîrze- 
nia revoluționară cu care ne con
duce în opera de înflorire si înălța
re a scumpei noastre patrii, pe dru
mul luminos al socialismului și co
munismului.

în comunicarea „EPOCA NICOLAE 
CEAUSESCU — EPOCA CELOR MAI 
RODNICE ÎMPLINIRI DIN ISTO
RIA POPORULUI ROMAN", prezen
tată de tovarășul ION COMAN, 
membru al Comilelttltii Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., șe 
spune :

Idealurile libertății, dreptății so
ciale și independentei naționale, u- 
nitatea de cuget și simțire, de mun
că Si luptă — care au guvernat din- 
totdeauna actele poporului nostru — 
au devenit o realitate viabilă in anii 
socialismului, a căror cunună o re
prezintă epoca inaugurată de Con
gresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român, cea mai fertilă din 
istoria românilor, denumită de po
nor. în semn de profundă recunoș
tință și aleasă prețuire fată de înțe
leptul său cîrmaci, „Epoca Nicolae 
Ceaușescu".

Opera de edificare ridică periodic, 
dună cum este cunoscut, imperati
vul accelerării ritmului transformă
rilor. iar soluționarea acestei nece
sități reclamă ca în posturile deci
sive să se afle personalități dotate 
cu capacitate superioară de a înțe
lege legile obiective și condiționă

rile subiective, de a descifra tendin
țele. de a-si asuma inițiativa rezol
vării cerințelor noi, conducători re
voluționari, înțelepți, fermi. în mă
sură să unească eforturile întregii 
colectivități naționale, să le îndru
me spre realizarea scopului comun. 
Congresul al IX-lea al partidului a 
avut loc tocmai intr-un asemenea 
moment istoric, cînd, pentru ascen
siunea tării, se impunea o schimba
re radicală de ritm in toate sferele 
vieții materiale si spirituale ale so
cietății românești. Procesul înnoitor 
s-a putut declanșa tocmai pentru că 
atunci, prin voința unanimă, condu
cerea destinelor națiunii a fost în
credințată personalității de excepție 
care este' tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Situat pe un loc inconfundabil în 
pleiada bărbaților iluștri, care și-au 
pus sigiliul pe cronica dăinuirii 
noastre, erou exemplar. întruchipînd 
cele mai nobile virtuți ale națiunii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu dă ex
presie — prin originala sa operă 
teoretică, prin clocotitoarea acțiune 
practică, prin întreaga sa viată de 
patriot înflăcărat, de militant poli
tic proeminent al lumii contempo
rane — ireversibilității împlinirii 
celor mai fierbinți năzuințe de pro
gres si pace ale poporului român și 
ale umanității.

în comunicare se subliniază că, în 
lumina materialismului dialectic și 
istoric, conducătorul partidului și 
statului nostru a reevaluat adevă
rurile generale ale socialismului 
științific în raport de aplicabilitatea 
lor corectă la condițiile, particulari
tățile și nevoile tării noastre. Este 
reliefat faptul că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a sintetizat coordonatele 
progresului soclal-istoric al Româ
niei în conceptul inedit al făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

în continuare se relevă că prin 
gîndirea novatoare și acțiunea cu
tezătoare a conducătorului partidu
lui și statului nostru au fost deter
minate vaste reconsiderări, optimi- 
zindu-se căile dezvoltării societății 
românești și accelerîndu-se înain
tarea tării spre piscurile civilizației 
socialiste si comuniste.

în acest cadru se arată că. pe 
baza importantelor orientări ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. in cele 
aproape două decenii parcurse de la 
Congresul al IX-lea s-a înregistrat 
o creștere impresionantă a bazei 
tehnico-materiale a socialismului și 
a avut loc' o sporire susținută a for
țelor de producție, a avuției națio
nale. care reprezintă temelia înflo
ririi generale a tării. S-a subliniat 
că sensul major al acestei înfloriri 
rezidă in îmbinarea armonioasă a 
cerințelor propășirii multilaterale a 
societății cu cele ale împlinirii per
sonalității umane, care. în concepția 
conducătorului partidului si statului 
nostru, se situează pe același plan, 
deoarece omul este valoarea supre
mă in noua orinduire.

în comunicare se menționează 
apoi că îmbinarea vocației poporu
lui român pentru o dezvoltare libe
ră cu respectul pentru independen
ta si identitatea celorlalte ponoare 
își găsește afirmarea în activitatea 
internațională a României, care s-a 
amplificat permanent, atingînd. in 
anii ce au trecut de la Congresul al 
IX-lea. cota universalizării politicii 
el externe. în acest sens, se subli
niază că extinderea relațiilor diplo
matice. economice, științifice, cultu
rale și de alt gen. implicarea activă 
a statului socialist român în proble
mele vitale cu care se confruntă 
omenirea, numeroasele propuneri a- 
vansate in forumurile mondiale se 
remarcă în primul rînd prin nuan
țele calitativ deosebite date de ac
țiunea si concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind politica 
externă cate l-au consacrat ca una 
din autoritățile politice prestigioase, 
■prețuită și admirată pe toate meri
dianele.

în același timp. în comunicare se 
arată că înfăptuirea grandioaselor 
obiective ale edificării interne a 
României st ale creșterii în conti
nuare a rolului și prestantei ei în 
comunitatea mondială își are che
zășia în unitatea de monolit a na
țiunii în jurul Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general.

în încheiere se spune : Actul is
toric al Unirii pe care-1 aniversăm 
acum, cu recunoștință pentru fău
ritorii săi si respect pentru urmașii 
lor demni, ne întărește voința de a 
nu precupeți nimic pentru consoli
darea unității poporului, a coeziunii 
lui în iurul partidului, al conducă
torului nostru fără seamăn, luptă
torul intre luptătorii pentru liberta
tea. independenta, suveranitatea, u- 
nitatea și fericirea patriei, tovarășul 

. Nicolae Ceaușescu.
în comunicarea tovarășilor MANEA 

MĂNESCU, membru ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Si BARBU PETRESCU, director ge
neral al Institutului Central de Cer
cetări Economice, intitulată „MĂ
REAȚA EPOPEE A UNIRII PRIN
CIPATELOR ȘI FĂURIRII STATU
LUI ROMÂN MODERN, MOMENT 
HOTĂRÎTOR PE CALEA PROGRE
SULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL AL 
ROMÂNIEI", se arată că unirea de 
la 24 ianuarie 1859 se înscrie în în
delungata și frămîntata istorie a pa
triei noastre ca etană decisivă pen
tru edificarea României moderne, 
în asigurarea progresului ei econo- 
mico-social.

Sa menționează, apoi, că prin 
Unirea din 1918, care a dus la 
constituirea statului național uni
tar român, dezvoltarea națiunii 
noastre a luat amploare, rea- 
llzindu-se cadrul național și so
cial-economic mai adecvat pen
tru sporirea forțelor de producție și 
progresul științei și culturii. într-un 
asemenea nou cadru s-a intensificat 
activitatea forțelor progresiste ale so
cietății.

în continuarea comunicării se spu
ne : Victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din August 1944, a că
rei a 40-a aniversare o vom sărbători 
în acest an, revoluție pregătită și 
condusă de Partidul Comunist Ro
mân, a deschis o nouă eră in procesul 
luptelor revoluționare din țara noas

tră, a asigurat condițiile necesare în- 
•făptuirii unor mari și profunde 
transformări în viața social-econo- 
mică, pentru trecerea la construirea 
socialismului.

înfățișindu-se aceste mari transfor
mări, se subliniază că, in procesul 
revoluționar al devenirii socialiste a 
patriei noastre, un moment decisiv 
pentru propășirea țării și poporului 
român l-a constituit Congresul al IX- 
lea al P.C.R., cînd, prin voința una
nimă a comuniștilor, in fruntea par
tidului a fost ales tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. strălucit strateg și doctri
nar al progresului economico-social 
al României, cel mai iubit fiu al po
porului român, patriot înflăcărat, ex
cepțional militant revoluționar, devo
tat trup și suflet cauzei partidului și 
poporului, socialismului și comunis
mului, păcii, colaborării și progresu
lui in lume.

Au fost evidențiate succesele de 
importantă istorică, fără precedent, 
dobindite în perioada de după Con
gresul al IX-lea al partidului, în ela
borarea strategiei pentru înaintarea 
României spre viitorul său comunist, 
succese indisolubil legate de opera 
secretarului general al partidului, o- 
peră ce se constituie intr-o excepțio
nală contribuție științifică privind ro
lul și lecui socialismului ca treaptă 
superioară a progresului economic și 
social, etapele obiectiv necesare ale 
desfășurării construcției socialiste, 
forțele motrice ale formării și dez
voltării unei economii modeme, efi
ciente. dinamice și armonioase, cu 
luarea în considerație a condițiilor 
concret-istorice naționale și inter
naționale.

în comunicare se apreciază că pro
gramul de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a țării noastre'spre comu
nism, elaborat din inițiativa și cu 
participarea nemijlocită, hotărâtoare, 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. se 
află astăzi intr-o etapă superioară de 
înfăptuire. O etapă caracterizată de
finitoriu prin trecerea la o nouă ca
litate in toate sferele vieții econo- 
mico-sociale. obiectiv stabilit la cel 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. Trăsătura esențială 
a noii calități în economie o consti
tuie acțiunea, cu preponderentă, a 
factorilor intensivi de creștere, spo
rirea în ritm susținut a productivită
ții muncii, valorificarea la un nivel 
tot mai înalt a produselor românești 
pe piața internațională. Toate aces
tea vor permite ca. în următorii ani, 
România să depășească stadiul da 
tară socialistă în curs de dezvoltare, 
int-rind în categoria statelor mediu 
dezvoltate din punct de vedere eco
nomic.

Realitățile de astăzi, marile succese 
obținute de poporul nostru sub con
ducerea. partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — se spune în în
cheiere — demonstrează cu puterea 
de netăgăduit a faptelor că prin 
socialism România a înfăptuit și a 
conferit noi și importante dimen
siuni idealurilor pentru care au mi
litat înaintașii, patria noastră do- 
bîndind astăzi un prestigiu interna
tional mai mare ca oricind.

„UNITATEA NAȚIONALA - 
PERMANENȚĂ A ISTORIEI MUL
TIMILENARE A POPORULUI RO
MÂN" este titlul comunicării susținu
te de acad. EMIL CONDURACHI. în 
ea sînt înfățișate etapele afirmării a- 
cestei idei, incepind din vremurile 
străvechi, de dinainte de primul stat 
unitar dac de sub conducerea lui 
Burebista, și pînă în epoca modernă, 
în acest cadru se subliniază că 
nașterea poporului român a reprezen
tat încă un progres în direcția afir
mării unității de limbă și cultură. 
Poporul român, exponent al tradi
țiilor suveranității naționale șl crea
tor activ de cultură, instituții și ci
vilizație, s-a afirmat, dincolo de efe
mere împărțiri și dominații, ca o en
titate istorică viabilă, autonomă și 
unitară. Mircea cel Bătrîn, Iancu de 
Hunedoara, Ștefan cel Mare și cel 
mai viteaz dintre ei, Mihai, ilustrea
ză sensurile majore ale acestei dăi
nuiri creatoare. Ei s-au Înscris deopo
trivă în conștiința poporului nostru 
și a popoarelor lumii ca simbol al 
românilor de pretutindeni, al acelu
iași popor și al unei misiuni istorice 
unice.

Către aceste exemple, către aceste 
adevăruri, către aceste tradiții de 
unitate și-a îndreptat ochii genera
ția revoluției de la 1848 și a Unirii. 

■ Ctitorind România modernă, ca- 
re-și va dobîndi cu singe peste mai 
puțin de două decenii și indepen
dența, actul Unirii de la 1859 pola
rizează în juru-l aspirațiile de uni
tate ale românilor de pretutindeni, 
deschizînd calea Marii Uniri din 
1918 și, mai departe de aceasta, a 
României de azi.

în încheierea comunicării se spu
ne : în lumina formulărilor decisive 
șl înnoitoare pe care națiunea noas
tră și națiunile lumii le datorează 
celui care a dovedit în cel mai înalt 
grad că istoria este, în coordonatele 
ei majore, o dimensiune constitu
tivă a prezentului, tot așa cum na
țiunea și unitatea națională sînt 
dimensiuni constitutive ale socia
lismului, în lumina gîndirii și ac
țiunii secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii, înțelegem 
azi, mai limpede ca oricînd, semni
ficația profundă și durabilă pe care 
actul Unirii de la 1859 o are nu 
numai în trecut, ci și în prezentul 
unei afirmări fără precedent a uni
tății naționale a românilor și a na
țiunii noastre socialiste sub semnul 
comunismului și păcii în lume.

Comunicarea „ROLUL TINERE
TULUI ÎN ISTORIA PATRIEI. ÎN 
AMPLUL PROCES AL TRANSFOR
MĂRII REVOLUȚIONARE A SO
CIETĂȚII PENTRU EDIFICAREA 
SOCIALISMULUI ȘI COMUNISMU
LUI ÎN ROMÂNIA" a fost prezenta
tă de tovarășul NICU CEAUȘESCU, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al C.C. al U.T.C. în comuni
care se spune : Parte organică și fi
lon de permanentă înnoire în dina
mica societății, mișcarea revoluționa
ră și democratică de tineret din 
România își are rădăcinile în trecu
tul îndepărtat al zbuciumatei noas
tre istorii, în tradițiile glorioase ale 
luptei poporului român pentru liber
tate, unitate, independență națională 
și progres.

Generațiile tinere — prin recepti
vitatea ■ si adeziunea entuziaste la 
marile idealuri ale devenirii si dăi-' 
nuirii poporului nostru, prin atitu
dinea lor responsabilă, profund le
gată de ideile novatoare — s-au do
vedit a fi. de-a lungul multimilena
rei noastre Istorii, un puternic factor 

mobilizator de voințe și catalizator 
de conștiințe. în cadrul larg al as
censiunii întregii 'societăți spre noi 
culmi de civilizație materială si spi
rituală.

Participarea activă la progresul 
material și spiritual al societății ro
mânești. îa amplele mișcări revolu
ționare. progresiste pe plan social 
si politic, la lupta pentru unitate și 
independență națională a tării, a 
conferit tinerei generații distincția 
demnității si devotamentului, a unor 
înalte virtuți morale si patriotice.

în continuare. în comunicare se 
arată : Se cuvine subliniat faptul 
că. in desfășurarea marilor eveni
mente din istoria românilor, masele 
populare, oamenii muncii au avut 
rolul hotărîtor, au fost promotorii’ 
si purtătorii ideilor . de progres. 
Cînd a fost nevoie, au lăsat unel
tele de muncă si au pornit la luptă 
pentru libertatea și neatîrnarea tă
rii ; și tot ei au fost cel care, în
torși din aprigele bătălii care au 
marcat devenirea noastră ca popor 
statornic legat de vatra 6t,răbună. au 
făurit, prin muncă, o tară liberă și ' 
independentă, stăpînă pe soarta sa. 
România de azi.

Generații după generații, din rîn- 
durile tineretului s-au ridicat expo- 
nentii ideilor si idealurilor celor mai 
înaintate și mai generoase ale vre
mii — gînditori cutezători, cărturari 
iluștri profund legați de popor — cu 
toții dedieîndu-și activitatea propă
șirii patriei, cauzei progresului so
cial. înșușindu-și pe deplin năzuin
țele legitime de libertate și dreptate 
socială ale poporului, tinerii au mi
litat cu ardoare pentru dezvoltarea 
mereu ascendentă și înflorirea vieții 
spirituale și materiale a patriei, 
pentru împlinirea aspirațiilor secu
lare de unitate si neatîrnare a teri
toriului strămoșesc.

Evocîndu-se tradițiile glorioase de 
luptă ale tinerilor. îri comunicare se 
spune : Crearea Uniunii Tineretului 
Comunist a-reprezentat, incontesta
bil. un moment cardinal în evoluția 
mișcării democratice, revoluționare 
de tineret din patria noastră.

Tineretul comunist a avut un rol 
deosebit în organizarea și desfășu
rarea marilor bătălii de clasă ale 
proletariatului român pe toată du
rata crizei economice din anii 1929— 
1933. în toți acești ani. Uniunea Ti
neretului Comunist a fost o per
manentă școală de formare și căliră 
revoluționară a tinerelor cadre, re
zerva de bază a partidului. Celor 
mai destoinici, mai proeminenți ti
neri comuniști, în rîndul cărora s-a 
aflat și cel care conduce astăzi des
tinele partidului și poporului nostru, 
le-au fost încredințate sarcini de 
mare răspundere in conducerea or
ganizațiilor de masă, precum și în 
pregătirea și desfășurarea atnplelor 
acțiupi antifasciste, care.au culminat 
cu marea demonstrație națională de 
la 1 Mai 1939. în anii grei .aiiregi
mului burghez, interbelic. Uniunea 
Tineretului Comunist a fost un ade
vărat portdrapel al întregii mișcări 
de rezistență antifascistă româneas
că, mișcare profund patriotică, ma
gistral condusă de partidul comu
nist spre revoluția biruitoare de
clanșată in August 1944 și care a des
chis calea trecerii României spre 
edificarea societății socialiste.

în comunicare se subliniază apoi 
că în noua etapă a construcției so
cialiste, care s-a deschis in fața 
poporului român, tineretul tării a 
adus o contribuție de seamă, nepie
ritoare. Se relevă că epoca istorică 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al partidului, cea mai bogată în îm
pliniri din întreaga istorie națio
nală, care poartă pecetea personali
tății secretarului general al parti
dului, a gindirlj și acțiunii sale re
voluționare. se identifică în conștiin
ța noastră, a tuturor, cu o epocă 
de nouă tinerețe și încredere în 
destinul socialist al patriei, în care 
tînăra generație, alături de întregul 
popor, s-a afirmat ca o puternică 
forță socială a progresului.

însușindu-și în întregime strălu
citele inițiative de pace ale pre
ședintelui Republicii, tineretul s-a 
angajat energic în lupta pentru pace 
și dezarmare, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte, din 
care să fie eliminate pentru tot
deauna războaiele, amenințarea mor- 
ții și a distrugerii.

Pacea constituie una dintre valo
rile esențiale alături de cele ale 
participării și dezvoltării, ale înseși 
devizei Anului Internațional al Ti
neretului — amplă manifestare care 
deschide, sub auspiciile Națiunilor 
Unite, largi spații de acțiune în di
recția unei irîiplicări tot mai active 
a tinerei generații in procesul dez
voltării naționale, al dezbaterii și 
soluționării echitabile a problemelor 
cardinale ale lumii contemporane.

în comunicarea „FORMAREA ȘI 
DEZVOLTAREA ARMATEI NAȚIO
NALE — FACTOR IMPORTANT ÎN 
LUPTA POPORULUI ROMÂN PEN
TRU UNITATE ȘI INDEPENDEN
ȚĂ", prezentată de general-colonel 
VASILE MILEA, prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale, șef al 
Marelui Stat Major, se spune :

Ideea unității naționale, idealurile 
formării unui stat puternic pe me
leagurile Daciei au fost o componen
tă a conștiinței patriotice a armatei 
române. în fruntea luptei pentru 
unitate națională s-au găsit multi 
ofițeri sau foști ofițeri, trecuți prin 
școala aspră a revoluției din 1848, 
care au participat la activitatea de 
propagare in rîndurile maselor a 
ideii Unirii.

Formarea în timp cît mai scurt a 
unei armate puternice era reclamată, 
în mod expres, de împrejurările is
torice- în care a avut Ioc Unirea, de 
faptul că evenimentele de la 1848 au 
demonstrat, așa cum arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că „este nevoie 
de crearea forțelor armate proprii, 
care să asigure apărarea revoluției, 
a cuceririlor ei si a independentei 
naționale". De asemenea, împrejură
rile internaționale în care s-a reali
zat Unirea din ianuarie 1859, deter
minate. in principal, de faptul că 
imperiile limitrofe — otoman, țarist 
și habsburgic — se aflau în concu
rentă pentru controlul spațiului ro
mânesc, au impus ca cel dinții act 
politic al noului regim să-I constituie 
formarea armatei naționale, prin fu
zionarea trupelor celor două princi
pate înainte de a fi făurită unirea 
celor două administrații.

O privire retrospectivă — se arată 
mai departe în comunicare — pune 
în evidentă faptul că dintre toate in
stituțiile statului national modem 
cea mai spectaculoasă evoluție a 
avut-o armata. S-a ajuns astfel ca 
eforturile poporului român pentru 

înfăptuirea statului national unitar 
să fie susținute, în anul 1916. de o 
putere armată care însuma aproape 
un milion de oameni. Spiritul de sa
crificiu al ostașilor si ofițerilor in 
eroicele bătălii din Carpati. de pe 
Dunăre și din Cimpia Munteniei, de 
la Mărăști, Mărășești și Oituz, ex
primă în cel mai înalt grad voința 
întregului popor român de a elibera 
teritoriile sale aflate sub dominație 
străină și de a făuri statul său na
țional unitar. Ne aflăm, astfel, în 
frumoasa ipostază de a putea vorbi 
și scrie, cu îndreptățită mîndrie pa
triotică, într-un interval cronologic de 
aproape șapte decenii (1859—1918) de 
Armata Unirii, a independentei și 
de armata Marii Uniri de la 1 de
cembrie 1918.

Tradițiile luptei pentru unitate și 
independentă sînt continuate si ridi
cate pe o treaptă superioară de ar
mata română ca parte integrantă a 
noii noastre orînduiri și braț înar
mat al poporului, fiind gata oricind 
ca. Ia ordinul comandantului nostru 
suprem, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
să-și îndeplinească Îndatoririle de 
mare răspundere ce-i revin de a a- 
păra cuceririle socialiste, indepen
dența, integritatea și suveranitatea 
României.

în comunicarea- „LUPTELE SECU
LARE ALE ROMÂNILOR PENTRU 
LIBERTATE ȘI NEATÎRNARE — 
PREMISE ALE UNIRII PRINCIPA
TELOR", prof. dr. VIRGIL CÂNDEA, 
președintele Asociației „România", 
a relevat că în istorio'grafie românii 
au fost menționați întotdeauna în 
atitudinea de apărători ai tării si ai 
formelor lor de "viată, spiritualitate 
și civilizație, niciodată în postura de 
cuceritori.

Virtuțile românești s-au afirmat 
pe planul creației umane, o creație 
pașnică în economie. în cultură. în
tr-un domeniu de civilizație care de
pășea nu prin ambiție, ci printr-un 
sentiment generos de solidaritate 
cu vecinii săi balcanici. în această 
concepție pașnică despre viată si le
găturile cu alte popoare, activitățile 
militare însemnau doar o aspră ne
cesitate a apărării, fără să aducă 
avantajele economice sau politice 
ale cuceririi urmărite de statele ex
pansioniste. Cu toate acestea, luptele 
românilor — cînd ei au fost siliți 
să le poarte — raportate la con
textul politic și militar euro
pean de la sfîrșitul evului mediu 
și începutul epocii moderne, au 
avut rezultate care, neputînd fi 
puse pe seama numărului ostași
lor sau slăbiciunii adversarului, 
sînt explicabile prin conștiința cau
zei drepte, consimțirea jertfei su
preme, stăpinirea artei militare adec
vate teritoriului și tehnicii inami
cilor. ' .

Pe de altă parte, luptele românilor 
, pentru libertate ău constituit premise 
ale Unirii1 diii 1859. Succesul pe*  “bare 
îl asigura unitatea de scopuri și for
te a celor de același neam a repre
zentat, in trecutul românesc, o în
vățătură a istoriei, transformată în 
principiu politic. Etapele parcurse de 
români către unitatea statală au fost 
marcate de un impresionant șir de 
alianțe ale celor trei principate împo
triva adversarilor comuni. Iancu de 
Hunedoara, Ștefan cel Mare. Matei 
Basarab, Constantin Brîncoveanu și 
ceilalți conducători ai Principatelor 
Române din evul mediu și de la în
ceputul epocii moderne au făcut din 
cooperarea militară a celor trei țări o 
doctrină politică limpede exprimată 
și așezată pe tratate de alianță. Dar 
nu numai in luptele pentru neatîma- 
re, împotriva amenințărilor externe, 
ci și in luptele pentru dreptate so
cială purtate succesiv într-una sau 
alta din țările românești s-a mani
festat aceeași solidaritate. Sînt cu
noscute relațiile răsculaților ardeleni 
din 1784 cu țăranii din Muntenia și 
Moldova, puternicele ecouri in Tran
silvania și Moldova ale revoluției din 
Țara Românească de sub conducerea 
lui Tudor Vladimirescu, faptul că 
revendicările naționale și sociale ale 
revoluției de la 1848 au fost aceleași 
în toate cele trei principate româ
nești, inclusiv dorința de unire a lor 
într-un singur stat. Unsprezece ani 
mai tirzi'U această revendicare înce
pea să fie realizată prin unirea Mol
dovei cu Muntenia, iar in 1918 ea 
era desăvîrșită prin făurirea statului 
national român unitar.

în comunicarea lor, acad. DAVID 
PRODAN și GHEORGHE PLATON, 
prof. dr. la Universitatea „Al. I. 
Cuza" din Iași, intitulată „CON
TEXTUL INTERN ȘI EXTERN 
AL PREGĂTIRII ACTULUI ISTO
RIC DE LA 24 IANUARIE 1859. 
UNIREA MOLDOVEI CU MUNTE
NIA — PIATRA FUNDAMENTALĂ 
ÎN PROCESUL FĂURIRII UNITĂ
ȚII NOASTRE NAȚIONAL-STATA- 
LE“, au subliniat că în contex
tul general al Europei „veacului 
naționalităților" — veacul al XIX- 
lea — țările române cunosc un pu
ternic și multilateral proces de dez
voltare. în cadrul consolidării pieței 
interne unice, se dezvoltă și se 
multiplică legăturile între toate ță
rile române, sprijinite pe afinități 
si pe tradiții seculare. în egală mă
sură se intensifică procesul de inte
grare în economia, în viata politică 
și în spiritualitatea europeană.

Comunicarea arată. în continuare, 
că intervenția brutală a imperiilor 
străine și înăbușirea revoluției ro
mânești de la 1848. ca și a celei eu
ropene — cu acordul tacit chiar al 
„statelor liberale" — contextul po
litic deosebit de dificil au demon
strat că numai in împrejurări inter
naționale favorabile românii vor pu
tea înfăptui Unirea. După ce amin
tesc că infrîngerea Rusiei țariste de 
către coaliția europeană. izolarea 
politică a imperiului habsburgic și 
slăbirea imperiului otoman au creat, 
pentru români, o situație radical 
deosebită de cea existentă la 1848, 
autorii comunicării consideră unirea 
Moldovei cu Muntenia drept o ve
ritabilă piatră de încercare a rela
țiilor dintre puteri, în funcție de 
care, la un moment dat. a fost sta
bilit noul echilibru european. între
gul continent fiind divizat în parti
zani și adversari ai Unirii. Iar Con
gresul de pace de la Paris (1856). 
peniru a împăca punctele de vedere 
divergente, a recurs la o soluție ori
ginală : consultarea românilor cu 
privire la opțiunea națională. Ro
mânii au știut insă că soarta lor 
nu poate fi hotărîtă de areopagul 
european. Unirea nu poate fi expli
cată si motivată decit în strinsă le
gătură cu necesitățile stringente ale 
societății, care impuneau transfor
marea. modernizarea, eliberarea a- 
cesteia de cătușele feudale, organi

zarea ei in conformitate cu cerințele 
modeme — economice, sociale și 
national-politice — ale progresului 
istoric.

în cele două țări românești, deși 
în condiții deosebite, cu tot ameste
cul arbitrar al puterilor străine, ac
țiunile in favoarea Unirii s-au des
fășurat organizat. Puterile europene 
trebuiau puse rin fața faptului îm
plinit. Alegerea lui Alexandru 
I. Cuza ca domn al Moldovei și al 
Munteniei, la 5 și 24 ianuarie 1859, 
reprezintă expresia acestei convin
geri imperioase.

în comunicarea „REFORMELE ȘI 
SCHIMBĂRILE ADINCI PRODUSE 
ÎN STRUCTURA SOCIETĂȚII RO
MÂNEȘTI DUPĂ UNIRE", prezen
tată de prof. univ. dr. DINU C. 
GIURESCU, de la Institutul de arte 
plastice „Nicolae Grigorescu" din 
București, și prof. dr. LIVIU MA
IOR, de la Universitatea din Cluj- 
Napoca, sînt evocate principalele 
acțiuni întreprinse, după 24 ianua
rie 1859. in direcția restaurării trep
tate a suveranității depline — in
terne și externe — a statului român 
modem, aflat la începuturile sale.

Este evidențiată, mai întîi. secula
rizarea averilor mănăstirești, prin
tr-un vot masiv al Camerei depu- 
tatilor. vot care avea suportul de
plin al opiniei publice. Un sfert din 
pămîntul tării reintra, astfel, sub 
controlul statului român.

Dacă pentru această măsură 
— revoluționară la epoca res
pectivă — a existat aproape unani
mitate. în schimb în problema 
împroprietăririi țăranilor împotri
virea marilor proprietari — ce 
dețineau șl controlul în Camera 
deputățiilor — se dovedise și 
continua să se manifeste extrem 
de puternic. Aceasta a fost po
sibilă abia după dizolvarea Ca
merei deputaților, urmată de elabo
rarea Statutului — de fapt o consti
tuție .— și de o nouă lege electorală, 
aprobate printr-un plebiscit real, 
cu o Imensă majoritate. Cea 
mai însemnată urmare a aces
tor evoluții a fost soluția dată pro
blemei agrare, prin legea din 14/26 
august 1864, în baza căreia au fost 
împroprietărite 511 896 familii, cu o 
suprafață totală de 2 038 640 ha, re
venind fiecărei familii, în medie, a- 
proape 4 ha.

în expunere sînt relevate și alte 
schimbări determinate de Unire, 
care privesc instituțiile, administra
ția, sistemul judecătoresc, armata, 
învățămîntul. cultura. Legea învăță- 
mîntului din 1864, de exemplu, a 
orientat școala românească timp de 
34 de ani, fiind una din legile cu 
cea mai mare durată din istoria 
noastră modernă. Pe temeiul ei s-au 
înființat numeroase școli elementare, 
o serie de „gimnasii" (licee) ; au fost 
create Universitatea din Iași "și 

-„aceea din București Școala de po
duri și șosele — precursoarea Poli
tehnicii — Școala de silvicultură, con
servatoarele de muzică, Școala de 
belle arte. A fost organizată Direc
ția generală a arhivelor statului, me
nită a păstra memoria istoriei ro
mânești.

- Comunicarea subliniază că Unirea 
din 1859 a deschis calea reformelor 
de structură necesare statului româ
nesc modem, reforme care au cu
prins, practic, toate sectoarele. Dar 
unele structuri noi cereau oameni 
competenți, eficienți, cinstiți, dedi
cați cu trup și suflet profesiunii lor. 
Fără o atare prefacere în mintea și 
cugetul fiecăruia, adevăratul progres 
nu putea fi dobindit. De aceea, 
cîrmuirea lui Alexandru loan Cuza 
a cunoscut, alături de atitea fapte 
bine gîndite și rinduite, și îngrădiri, 
eșecuri, numeroase greutăți firești 
ale unui început, al atîtor schimbări.

Dacă se face însă suma, în per
spectiva timpului care fixează cu 
dreaptă cumpănă locul oamenilor și 
al fiecărei generații, atunci se poate 
spune fără ezitare că realizările ră- 
min covirșitoare, că ele au consti
tuit temelia statului român modern, 
că generația revoluției de la 1848 și 
a Unirii din 1859 a binemeritat de 
la patrie toate laudele și râmîne 
pentru totdeauna in paginile cele 
mai de seamă ale istoriei ei.

Comunicarea „MASELE POPU
LARE, MIȘCAREA MUNCITOREAS
CA SOCIALISTĂ ȘI COMUNISTA
— FACTOR DETERMINANT ÎN 
LUPTA PENTRU TRANSFORMĂRI 
SOCIALE ȘI NAȚIONALE PRO
GRESISTE ÎN SOCIETATEA RO
MÂNEASCĂ", prezentată de MIHAI 
CRUCEANU, militant al partidului 
cu stagiu din ilegalitate, și GHEOR
GHE ZAHARIA, director adjunct al 
Institutului de studii istorice și so- 
cial-politice, a reliefat faptul că iz- 
binda istorică din 1859 a pus puternic 
în evidență rolul determinant al ma
selor populare, de forță motrice a 
procesului istoric, a cuceririi inde
pendenței absolute a României, a 
făuririi unității național-statale. Trup 
din trupul țării, rezultat legic al 
transformărilor produse de societate, 
proletariatul român și-a făcut uceni
cia revoluționară la flacăra luptei 
pentru unitate și neatîrnare, inte- 
grîndu-se șuvoiului revoluționar și 
devenind. treptat. portdrapelul 
acestei lupte. Odată cu crearea, în 
1893, a partidului politic al clasei 
noastre muncitoare, el și-a propus, 
ca obiectiv funda lental, să militeze 
în fruntea maselor largi ale poporu
lui pentru transformarea revoluțio
nară a societății.

în comunicare se subliniază că o 
importanță deosebită în înfăptuirea 
alianței muncitorești-țărănești a avut 
sprijinul permanent primit de țără
nime din partea mișcării muncito
rești revoluționare, mai ales în 
timpul marilor răscoale din anii 
1888 șl 1907.

După ce se arată că mișcarea mun
citorească, împreună cu întregul po
por, a reprezentat factorul determi
nant al făuririi statului național uni- 

. tar român, prin Marea Unire din 
1918, comunicarea subliniază că for
țele muncitorești de pe întregul cu
prins al patriei și-au concentrat efor
turile în vederea unificării la scară 
națională, pentru a se constitui „un 
singur bloc socialist, un singur partid 
proletar, care să ducă mai înainte 
lupta clasei muncitoare din noua 
Românie spre realizarea idealului ei 
socialist". Acesta a fost Partidul Co
munist Român, făurit în mai 1921, 
ne temelia- României unite, continua
torul glorioaselor tradiții ale.poporu- 
lui. ale mișcării noastre muncito
rești și socialiste.

Sub glorioasele însemne ale unității, 
cu adinei rădăcini în trecut, la che
marea și sub conducerea Partidului 

Comunist Român a fost făurit con
sensul național ce a determinat vic
toria insurecției din August 1944, 
moment de început al revoluției de 
eliberare națională și socială, anti
fascistă șl antiimperialistă a poporu
lui român. Astăzi, poporul nostru, 
strîms unit î.n iurul partidului, al 
conducerii sale, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, acțio
nează cu abnegație pentru edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul României.

Tovarășul ION URSU, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, a pre
zentat comunicarea „TRADIȚIILE 
UMANISTE ȘI PATRIOTICE ALE 
ȘTIINȚEI, CULTURII ȘI ARTEI 
ROMANEȘTI. CONTRIBUȚIA LOR 
LA CIMENTAREA UNITĂȚII NA
ȚIONALE A POPORULUI NOSTRU", 
în comunicare se spune :

Pentru generația noastră care, cu 
începere de la cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, a avut privilegiul 
de a participa nemijlocit, sub lumi
nile gîndirii vizionare a primului 
președinte al României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la reafirmarea 
celor mai autentice sensuri ale isto
riei noastre multiseculare. Unirea 
înseamnă nu numai un eveniment 
istoric strălucit, ci si o valoare per
manentă a conștiinței noastre so
ciale. a înseși concepției de dezvol
tare a societății noastre socialiste.

în comunicare se subliniază că 
idealul secular al unității poporului 
de la Dunăre, Canpați și Marea Nea
gră se reflectă în întreaga noastră 
civilizație, răzbătînd în cele mai fe
lurite moduri de expresie, spontană 
sau deliberată, din îndepărtatele tim
puri ale începuturilor istoriei sale, 
din epoca geto-dacică șl romană pină 
în vremurile moderne. în fiecare eta
pă a istoriei sale, poporul român a 
mărturisit, prin realizările remarca
bile ale științei, culturii, artei, legă
tura indisolubilă dintre toate ținutu
rile ,de el locuite, unitatea sa etnică 
si de limbă, unitatea estetică și mo
rală, care l-au distins în Europa, sta- 
tomicindu-i profilul inconfundabil. 
Sînt evidențiate fapte nenumărate 
care atestă unitatea de civilizație 
veche a ținuturilor noastre, atit in 
formele și repertoriul comun de mo
tive artistice, cît și în comunitatea 
unor cunoștințe și tehnici străvechi, 
între care unele au ajuns la un re
nume european și universal.

Este apoi înfățișată in mod amplu 
evoluția spiritualității românești în 
perioada Unirii din 1859 și a cuceririi 
Independenței de stat a României, în 
1877, care au deschis larg calea dez
voltării moderne a țării, precum și în 
intervalul dintre .cele două războaie 
mondiale, cind cei mai burii dintre 
oamenii de știință, cultură și artă 
s-ati alăturat făuritorilor de civiliza
ție ai vremurilor trecute, ducînd mai 
departe tradițiile unei culturi nu
trite de idealurile nobile ale libertă
ții și unității naționale, apărind cu 
fermitate și pasiune drepturile ina
lienabile ale poporului lor, transfigu- 
rindu-și sentimentele în opere știin
țifice, literare și artistice nepieri
toare.

Comunicarea relevă că în anii 
socialismului idealurile Unirii s-au 
afirmat la cote fără precedent, cel 
de-al IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român punînd bazele poli
tice ale unei noi epoci în viața știin
țifică a țării, știința și tehnologia din 
România primind comanda socia
lă fermă de a se angaja mai direct 
și mai eficient în opera de construc
ție economică, de progres material și 
spiritual al națiunii.

în ultimii 19 ani de creștere eco
nomică intensă și dezvoltare socială 
multilaterală — se arată în conti
nuare în copaunicare — s-a trecut la 
reașezarea unităților de cercetare si 
inginerie tehnologică pe baza unor 
norme unitare de structură. Sub con
ducerea eminentului om de știință, 
personalitate politică de largă recu
noaștere și prețuire internațională, 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, s-a reorganizat 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, organ însărcinat cu apli
carea politicii partidului și statului 
nostru în domeniul cercetării științi
fice. dezvoltării tehnologice și in
troducerii progresului tehnic.

Reliefînd rolul important conferit 
de partid și secretarul său general 
științei și tehnicii în făurirea desti
nului modem al României, comuni
carea menționează : Congresele cul
turii și educației socialiste, luminate 
de Programul ideologic al partidului, 
numeroasele întilniri de lucru ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
creatorii de cultură și artă — intre 
care memorabila consfătuire de la 
Mangalia — au împrospătat legătu
rile dintotdeauna ale culturii si ar
tei naționale cu izvoarele vii ale gin- 
dirii și simțirii poporului, subliniind 
înalta lor misiune socială, patriotică 
și umanistă.

Acum, in preajma aniversării zilei 
de naștere a făuritorului celei mai 
fertile epoci din istoria României 
moderne, apărător neînfricat al ce
lor mai scumpe valori ale istoriei 
noastre — se spune în încheierea co
municării — oamenii de știință. în- 
vățămînt, cultură și artă, fără deo
sebire de naționalitate, strins uniți 
în jurul Partidului Comunist Român, 
adresează din toată inima tovară
șului Nicolae Ceaușescu omagiul lor 
fierbinte, cele mai bune urări de 
multă sănătate, fericire și putere de 
muncă în măreața operă istorică pe 
care o înfăptuiește în fruntea țării, 
conducted România spre culmile ci
vilizației socialiste și comuniste.

Intr-o atmosferă însuflețitoare, 
participante la sesiune au adresat, 
în încheierea lucrărilor, o telegramă 
Comitetului Centrai al Partidului Co
munist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Participante la sesiune au aclamat, 
îndelung, cu multă căldură, pentru 
partid si secretarul său general. Jie- 
afirmînd vibrant sentimentele ' de 
nețărmurită dragoste, stimă si recu
noștință. pe care întreaga națiune le 
nutrește față de conducătorul iubit 
al partidului si statului nostru, cei 
prezenți au rostit cu înflăcărare cu
vintele atit de scumpe tuturor fiilor 
patriei : „Ceaușescu — P.C.R. !“,
„Ceaușescu și poporul". „Ceaușescu 
— pace !“. întreaga asistentă a ală
turat acestor pțofunde simțăminte 
urarea adresată din adîncui inimii 
„Ceaușescu, la mulți ani

care.au
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Vibrante mărturii despre unitatea de gînd și de acțiune a întregului popor, despre dragostea 
fierbinte a oamenilor țării față de partid, față de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu

Forța partidului nostru, prestigiul său constau tocmai în faptul 
că acționează permanent în strînsă legătură cu clasa muncitoare, cu celelalte 
categorii sociale, cu întregul popor, că întreaga activitate a partidului este 
pusă în slujba poporului, a construcției socialiste, a bunăstării și fericirii 
întregii națiuni, a întăririi independenței și suveranității țării.

cedent a energiilor creatoare. în 
această ordine de idei, faptele vor-, 
besc elocvent. Venitul național a 
fost în 1982 de 3,7 ori mal mare 
decît în 1965. România dispune azi 
de o avuție națională exprimată 
în fonduri fixe de peste 2 000 mi
liarde lei. mai mult de 80 la sută 
din acestea fiind opera de creație 
a poporului în ultimii 15 ani...

înflăcărați de luminosul

NICOLAE CEAUȘESCU exemplu de dăruire

Reporter pe drumurile țării, 
mi-a fost dat nu o dată să’aud 
oameni rostind cu mîndrie, cu 
adîncă bucurie în suflet : „L-am 
cunoscut personal pe conducă
torul partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu".

Sînt cuvinte care dimensionea
ză o realitate pregnantă a zile
lor noastre : stilul de muncă no
vator, adine omenesc al secre
tarului general al partidului 
nostru, bazat pe cunoașterea 
nemijlocită, pe contactele per
manente cu oamenii muncii, cu 
făuritorii bunurilor materiale și 
spirituale. Iar prilejurile au fost 
nenumărate și diverse in acești 
19 ani de cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se află în fruntea 
partidului .și a țării.

Au fost Congresele și Confe
rințele Naționale ale partidului. 
Plenarele Comitetului Central. 
Intilnirile din înaltele forumuri 
ale democrației muncitorești-ță- 
rănești. Vizitele de lucru din ju
dețele țării. Dialogul de la gura 
fierbinte a cuptorului de metal 
ori din adîncul minei, din lanul 
de pîine ori din laboratoare și 
amfiteatre. Prezența la debutul 
marilor zidiri socialiste. Prezența 
Ia sărbătoarea inaugurării aces
tora. „Suflet în sufletul neamu
lui" său, secretarul general al 
partidului, președintele Republi
cii, a fost și este clipă de clipă 
părtaș la bucuria poporului, 
reazim și îndemn bărbătesc la 
greu. Palma aspră de miner, de 
țăran, palma savantului ori a tî- 
nărului aflat in primăvara vîr- 
stei a strîns de atitea ori palma 
omului celui mai iubit, care poar
tă pe umerii săi întreaga grijă a 
țării. Cum să-i numeri pe toți 
acești oameni ?

Dintre nenumăratele mărturii 
posibile - simbolul unității mo- 
ral-politice a poporului în jurul 
partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — am ales doar cîte- 
va. Le transcriem aici, cu rosti
rea lor simplă și directă, ca pe 
un adevăr exprimat cu ajutorul 
cuvintelor și, in egală măsură, 
spus cu dogoarea dragostei 
pentru patrie și conducătorul ei. 
Ele dobindesc o semnificație 
deosebită acum, în preajma 
zilei aniversare, cînd sentimen
tele de profundă stimă, gindu- 
rile de recunoștință ale întregii 
țări se îndreaptă spre cel mai 
iubit fiu al poporului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

Mereu în mijlocul

cosi astfel, mi-am zis eu. In sinea 
mea. își amintește Ion Preda. E 
bine că avem in fruntea partidului 
și a tării un astfel de om. care n-a 
uitat să tragă o brazdă cu o coa
să. Sigur, ne-a spus atunci tovară
șul Nicolae Ceaușescu. agricultura 
va primi din ce în ce mai multe 
mașini. Dar coasa, secera șl sapa 
șint „mașinile" de care vom avea 
totdeauna nevoie...

Au trecut, din iulie 1971, „anii in

Gafițcanu, revine mereu în carac
terizarea marelui dialog cu țara al 
conducă torului 
lui nostru,
Ceaușescu :

— La Iași, 
cuprinsul tării 
Republicii se sfătuiește necontenit 
cu poporul, de fiecare dată sînt 
conturate noi și îndrăznețe direcții 
de progres. Datorăm, de exemplu, 
noul complex politehnic de invă-

partidului și statu- 
tovarășul Nicolae
ca pretutindeni pe 
unde președintele

FILE DE ISTORIE

în cei 19 ani de cînd se află în fruntea 
partidului, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
împreună cu alți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat, a făcut 581 vizite de 
lucru, în toate județele țării și în Capitală.

în această perioadă, secretarul gene
ral al partidului a efectuat 2013 vizite în 
unități economice și sociale.

© 945
©369
® 124 pe șantiere de construcții 
©298

de învățămînt
© 109 la institute de cercetare ști

ințifică și de proiectare
© 140 la expoziții economice, de 

artă, tîrguri
® 28 în porturi

în cei 19 ani, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
participat Ia 207 congrese, conferințe,

celor ce muncesc
Cabina de comandă a furnalului 

nr. 6, de 3 500 mc din vatra de me
tal a Galațiului. Cel mai mâine fur
nal al tării. Rememorează maistrul 
principal Toader Costiuc :

— în august 1980 ne aflam în 
pragul punerii in funcțiune a aces
tui agregat. Atunci a venit aici 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Așa 
cum obișnuiește să fie mereu 
în mijlocul oamenilor muncii. 
Discuția purtată cu noi — chiar 
în cabina de comandă, unde 
luăm atitea decizii de producție, 
I-am spus cum se desfășoară pre
gătirile de punere in funcțiune. 
Ne-a ascultat cu atenție, după care 
ne-a întrebat : — Dar oamenii, 
cum îi pregătiți pe oameni ? La 
aceste utilaje moderne, complexe, 
trebuie oameni bine pregătiți pro
fesional. Este . dealtfel ideea asu
pra căreia secretarul general al 
partidului nostru revine mereu.

Trăinicia acestui adevăr aproape 
că nu mai are nevoie să fie pro
bată. Numai aici, pe platforma si
derurgiei gălătene. oamenii au e- 
laborat la furnalul 6. de la intrarea 
sa în funcțiune. 5,2 milioane tone 
fontă. Adică de 2,5 ori mai mult 
decît produceau in 1965 toate fur
nalele României. Pentru a atinge 
producția de oțel realizată în 15 
ani, aici, la Galați, României anu
lui 1938 i-ar fi trebuit... două se
cole. iar pentru cea de fontă, mai 
bine de... 400 de ani !

Autorii acestor uriașe salturi, de 
dinamice ritmuri ? Oamenii. Azi, 

• mai mult ca oricind. oamenii li
beri si demni ai țării sînt sarea 
pămîntului românesc. „Socialismul 
se construiește cu poporul pentru 
popor". Iată telul suprem al parti
dului. tel căruia președintele Re
publicii 
energie

îi consacră întreaga sa 
revoluționară.

Cel care n-a uitat

să tragă brazda

cu o coasă
Duoă cum trăiește in memoria lui 

Ion Preda, țăran cooperator din Mi- 
loșeștii Ialomiței, clipa aceea din 
iulie 1971. primul popas s-a făcut 
lingț'ă un lan unde combinele aș- 
tewau să se ridice rouă. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a frecat în pal
me un soic de griu. a cintărit cu 
privirea boabele aurii. Apoi ș-a 
anropiat de Ion Preda si i-a cerut 
să-i împrumute coasa. A tras cu 
d'băcie o brazdă bună.

— Numai cine a muncit poate

■dacă sintem mulțumiți cu ceea ce 
am realizat pînă acum. în ce fel 
ne exercităm puterea de decizie si 
Inițiativa in cadrul mecanismului 
democrației muncitorești-revoluțio- 
nare. Ne-a ascultat cu atenție. apoi 
la sfirsit a zis că cei de la „înfră- 
tirea“-Oradea ne-au cam luat-o 
înainte in privința tehnicității. Ne 
încumetăm să ne luăm la întrece
re cu ei 1 Ne încumetăm, am răs
puns cu toții, deoarece din felul

patriotică, 

revoluționară

Cota 250 a carierei Jilț, în bazinul 
carbonifer al Gorjului, bazin pus in 
valoare in ultimele două decenii. 
Perimetru carbonifer cu rol impor
tant în strategia partidului privind 
asigurarea independenței energetice

— într-un volum de lucrări de 
peste 250 milioane lei. Deci, in 
fapte care să dovedească că sintem 
la înălțimea răspunderii ce ne-am 
asumat-o în fata secretarului ge
neral al partidului. în fapte care 
să arate că știm rosti cum se cu
vine cuvintul prezent, cuvînt aflat 
pe buzele întregii generații tinere, 
înflăcărată de luminosul exemplu 
de dăruire patriotică, revoluționară 
oferit de întreaga viață și activitate 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

„Totdeauna cu grija 

în suflet pentru traiul 

celor ce muncesc"

Ne declară sculerul-matrițer 
Krăjnik Lâszlo, de la moder
na întreprindere de araarataje 
electrice auto și motoare electrice 
din orașul Sfintu Gheorghe, ju
dețul Covasna : „Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost de multe ori aici

sură să raportăm că produsele noas
tre merg și la export". „Vorbeați 
însă de grija din suflet pentru 
traiul celor ce muncesc". „Grija 
aceasta se vede nu numai aici, in 
hale, unde muncitorii români și 
maghiari au condiții bune de lucru, 
ci și în oraș, unde s-a construit și 
se construiește necontenit. Mii de 
apartamente și, deopotrivă, plat
forme industriale care demonstrea
ză înalta grijă a partidului, a secre
tarului său general pentru calita
tea muncii și vieții tuturor cetățe
nilor, fără deosebire de naționali
tate".

Miile de apartamente au reinti- 
nerlt din temelii orașul. Platfor
mele industriale au oferit mii și 
mii de noi locuri de muncă, știut 
fiind că egalitatea are la bază ga
rantarea dreptului la muncă. Di
mensiunea realității ivite în acești 
ani Ia Covasna : în 1933 întreaga 
producție industrială a anului 1963 
se realiza in 62 de zile, iar cea a 
anului 1938 în mai puțin de 6 zile. 
O realitate pe care o întîlnim în 
expresia acelorași date fundamen
tale în Vrancea ori Vilcea, in Har
ghita ori Vaslui, în Sălaj ori Boto
șani, în Tulcea ori Blstrila...

i*
*i
(

m

unități social-cuftwale șiin

in

Momente emoționante din intilnirile tovarâșului Nicolae Ceaușescu cu oameni ai muncii

unități industrial© 
unități agricole

a
consfătuiri, ședințe și întîlniri de lucru la 
nivel național, care au reunit cadre de 
conducere și oameni ai muncii din toate 
domeniile de activitate.

zbor ca apa". Pe tot cuprinsul tării 
conducătorul partidului ■ și statului 
nostru a purtat nenumărate si rod
nice dialoguri de lucru în lanurile 
de pîine. în fermele zootehnice, le
gumicole. pe marile sisteme de 
irigații. Chiar in aqest miez de ia
nuarie și de iarnă s-a întilnit din 
nou cu cei care poartă răspunderi 
în înfăptuirea obiectivelor noii re
voluții agrare din România. Cum 
a fost, cum este acest drum al 
agriculturii ? Să facem apel și la 
memoria cifrelor. Deci, la munca 
oamenilor. în 1965 ogoarele tării 
produceau 12.6 milioane tone de 
cereale, pentru ca in 1975 să se 
ajungă la 15.2 milioane tone, iar în 
1982 la 22 milioane. Și incă mai 
avem multe de făcut, reamintește 
cu fiecare prilej tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru a pune pe de
plin 
care

Un dialog ce vizează

in valoare marile rezerve de 
dispune agricultura.

tămînt. cercetare șl producție, si
tuat in apropierea zonei ieșene, 
tocmai unei asemenea analize, la 
fața locului, a problemelor și ce
rințelor învățămintului superior. 
Un rezultat concret al acestei o- 
rientări : anual, institutul nostru 
se înscrie cu o tematică de cerce- 
tare-productie contractată de 
treprinderi din întreaga tară in 
loare de peste 120 milioane 
Eficienta economică a acestor 
tivităti transferate în producție 
ajunge Ia circa 1 miliard Iei.

în tara în care mai bine de un 
sfert din Întreaga populație înva
ță. înnoirile revoluționare de care 
amintea universitarul ieșean sint 
la ele acasă, au un strălucit si vi
brant exemplu în munca și viata. 
de fiecare zi a secretarului gene
ral al partidului.

în- 
va- 
lei. 
ac-

cum ne-a vorbit a trezit în noi 
gustul competiției. Din această în
trecere noi . ne-am ales cu reali
zarea unor mașini 
te unor multiple i

Dar dincolo. în i 
..Înfrățirea" din 
fost ciștigurile in 
treceri declanșate la îndemnul 
secretarului general al partidului ? 
Să-1 ascultăm pe Gheorghe Groza, 
secretarul comitetului 
președintele consiliului 
muncii :

— Dacă la sfîrșitul

destina-i agregat 
operații, 
unitatea
Oradea.
urma acestei in

ia

fruntașă 
care au

de partid, 
oamenilor

marile transformări gustul competiției"

revoluționare din

România contemporană
Este ideea asupra căreia rectorul 

Institutului politehnic ieșean, Mihai

— Tocmai montam un reper la 
cutia de viteze a strungului 
DLZ-603, fixează momentul lăcă
tușul Iosif Kicsid, de la între
prinderea de masini-unelte din 
Arad. Cind mă uit pe travee — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. S-a 
oprit și la locul nostru de muncă, 
ne-a întrebat cum merge treaba.

cincinalului 
trecut ponderea mașinilor univer
sale. clasice din producția noastră 
era de 90—95 la sută. în prezent 
aceasta se reduce la mai puțin de 
o treime. Le-au luat locul mașini- 
unelte perfecționate, agregatele 
complexe, centrele de prelucrare, 
utilajele cu comenzi numerice sau 
afișaj de cote, liniile de transfer. 
La a șasea vizită în întreprinderea 
noastră secretarul general al parti
dului ne-a trasat sarcina ca pînă 
in 1985 să reînnoim întreaga pro
ducție, să cucerim noi trepte de 
tehnicitate și competitivitate. Stră
dania noastră are ca principală di
recție de acțiune tocmai acest 
obiectiv.

...,,A trezit tn noi gustul compe
tiției". Remarca lăcătușului din 
Arad are o acoperire exactă in 
zestrea îmbogățită a tării tocmai 
prin această competiție sore mai 
bine, prin descătușarea fără pre-

a țării. Loc unde, în ultimii ani, 
secretarul general al partidului a 
avut numeroase dialoguri de lucru. 
Tinărul Petre Șogor, unul din 
miile de tineri brigadieri care mun
cesc aici, l-a cunoscut personal pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Era 
în vara lui 1981 :

— Ne-a spus 
nostru este in 
dcscopertarea 
200 000 mc masă minieră, in fiecare 
lună. în trei ani asta ar fi făcut 
cam 7,2 milioane mc. Noi am rea
lizat 8,8 milioane mc...

Pe alt șantier național al tinere
tului, cel de la Porțile de Fier II, 
Emil Timofte, comandantul briga
dierilor de la Ostrovu Mare, ne 
spune :

— A venit aici, în mijlocul nos
tru, cînd eram încă în organizare 
de șantier. Apoi a revenit iară, 
ținînd să fie mereu alături de noi, 
cei care făurim această operă ener
getică. Pe noi, tinerii, ne-a îndem
nat să fim la Înălțimea 
rii pe care ne-o acordă 
poporul, să dăm dovadă 
revoluționar în muncă și

— Răspunsul concret la acest mo
bilizator Îndemn?

— La baraj, la ecluză, la centrala 
electrică, tinerii au realizat, pină 
acum, un volum de construcții- 
montaj de peste 600 milioane lei.

— tn ce se va materializa activi
tatea entuziaștilor brigadieri în 
1984 ?

atunci că șantierul 
măsură să asigure 
și transportul a

increde- 
partidul, 
de spirit 
viată.

I 
I 
I**

*
* 
I
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Ia noi și, de fiecare dată, ne-a în
trebat despre condițiile de muncă, 
de trai. Un moment ai unei aseme
nea vizite aș vrea să-1 remarc cu 
totul aparte". „Care anume?". „Cel 
din 1974, cind abia pornisem Între
prinderea. Cind a privit la tinere
tul care lucrează aici, a zis că mi
nuni putem face cu asemenea oa
meni. Că putem produce nu numai 
pentru cerințele țării, ci și pentru 
export. Ei bine, azi sintem în mă-

Puterea de a vedea 

ziua de mîine

Cum se înfățișau privirilor Boto
șanii anului 1966 ? Iată o întrebare 
pe care am cam uitat să ne-o mai 
punem. O întrebare pentru atitea 
localități și locuri ale țării curarinse 
în iureșul revoluției, întinerite din 
temelii. Afirmă acum, în ianuarie 
1984, Dumitru Moruz, șef de bri
gadă la Grupul de șantiere pentru 
construcții industriale — Botoșani :

— In 1966, cînd a fost aici, la noi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a 
spus : „în anii ce vin veți avea 
multe de făcut în Botoșani". Să 
spun drept, mulți dintre noi nu 
prea-și dădeau seama cit de mult 
înseamnă aceste simple cuvinte. ce 
aveau puterea să contureze ziua de 
mîine.

Și a început să se trezească și 
acest colț de țară românească. S-a 
construit o industrie în care lu
crează azi peste 40 000 oameni 
ai muncii. Pentru ei s-au ridicat 
peste 30 000 de apartamente, școli, 
dispensare, lăcașuri de cultură. Și 
abia acum înțelegem că spre rea
litățile de azi și, mai departe încă, 
se îndreptau atunci privirile clar
văzătoare ale secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

„A vorbit cu mine 

^■,.de la om la om"

Tocmai terminasem de încăr
cat, împreună cu alți săteni, un 
camion cu știiuleți de porumb 
și începusem să tai ciochie. 
Deodată, văd că deasupra tarlalei 
pe care lucram se rotește un eli
copter, apoi se așază încet pe pă- 
mînt. Din el a coborît tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. A dat mina cu 
noi toți cei care eram acolo. I-am 
urat „bine ați venit". Ne-a vorbit 
cu căldură. Și cu mine a vorbit așa, 
de la om la om, ca și cum m-ar 
fi cunoscut de multă vreme. M-a 
întrebat despre recoltă, dacă e ade
vărat cum spun unii că se obțin 
doar 5 000—6 000 kg de porumb la 
hectar. „Vorbesc cu păcat — am 
răspuns — noi avem peste 17 000 kg 
știuleți la hectar, ceea ce înseamnă 
12 000 kilograme porumb boabe". 
Ne-a sfătuit să lucrăm pămîntul 
gospodărește, pentru a obține roade 
și mai bogate. Am mers apoi îm
preună pe cîmp. Se adunaseră mai 
mulți țărani cooperatori care mun
ceau prin preajmă. Pentru fiecare 
a avut o vorbă bună, un sfat în
țelept. La un moment dat. tova
rășul Nicolae Ceaușescu a început 
să taie și dumnealui ciocane de 
porumb. O făcea cu mare plăcere, 
iar fața îi era luminată. Mi-am 
zis atunci că numai un conducător 
cu o mare dragoste față de țărani 
și lucrul cimpului poate munci așa, 
cot la cot cu noi.

A doua zi, in Piața Independen
ței din Brăila, s-a desfășurat o 
mare adunare populară organizată 
cu prilejul Zilei recoltei, la care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rostit o înflăcărată cuvintare. M-a 
chemat și pe mine la tribună. Ce 
să zic, eram emoționată : eu. o 
simplă țărancă cooperatoare, să fiu 
invitată să stau alături de condu
cătorul partidului și statului nos
tru. la tribună! Un sentiment de 
mare mîndrie mă cuprinsese.

Acum, la sărbătorirea zilei de 
naștere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, eu, țăranca Gherghina 
Buzea, din comuna Tudor Vladimi- 
rescu, județul Brăila, vreau să 
adresez iubitului nostru conducător 
aceste cuvinte: „Să ne trăi ți mulți 
ani. cu sănătate, spre binele țării 
întregi, pentru pace și belșug ! Iar 
noi. țăranii din Bărăgan, vă asigu
răm că vom munci mai mult și 
mai bine pentru ca pămintul să dea 
rod tot mai bogat, așa cum mereu 
și mereu ne îndemnați".

...Discutînd cu minerii Intr-un abataj ori cu sondorii, la lumina zilei. 
In lanul de griu sau in mijlocul constructorilor marilor obiective de inves
tiții. Schimbind păreri, idei, cu urbaniștii, savanții ori tinerii. Cu inima 
și sufletul mereu deschise spre oameni, spre realitățile țării și ale lumii 
in care trăim.

Sint acestea tot atitea - și nemăsurat mai multe I - fotograme din 
filmul unei zile, unui an, al celor aproape două decenii de dialog per
manent al conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu Țara. Sint toate acestea legături trainice, infinite cu pă- 
mintul și oamenii țării, cu împlinirile și năzuințele lor, cu timpul pe care-l 
trăim și la care omul aflat în fruntea țării, a partidului gîndește neconte
nit cum să-l facem să fie mai bun, mai darnic, mai plin, în liniște și pace.

Marele dialog cu țara - cheia de boltă a unității moral-politice a 
poporului in jurul partidului, al secretarului său general. Aici se află, in 
primul rind, explicația sentimentelor de dragoste și inaltă stimă cu care 
întreaga țară se adresează celui care întruchipează stiălucit virtuțile po
porului român, năzuințele sale cele mai fierbinți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Iile TĂNĂSACHE și corespondenții „Scînteii"
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Sub incolore flamuri, uniți prin idealuri 
Urcăm, ca-ntr-o lumină, spre comunism în zbor

„Alexandru loan I" D. PAPPAZOGLU $i CAROL POPP DE SZATHMARI „Sub același steag" ION PANAITESCU „Moș Ion Roată" ION GR1GORE
(Din expoziția de artă plastică deschisă ieri la Muzeul de artă al Republicii Socialiste România)

EXPOZIȚIE CONSACRATĂ UNIRII
LA MUZEUL DE ARTĂ AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

La Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România a fost deschisă, 
simbătă la amiază, expoziția de 
artă plastică „125 de ani de la for
marea statului iromân modern".

La deschidere au participat tova
rășii Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului .Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Suzana Gâdea, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Culturii și Educației Socia
liste, Nicu Ceaușescu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar ai 
C.C. al U.T.C., Ion Irimescu, pre
ședintele Uniunii artiștilor plastici, 
oameni de artă, știință și cultură, 
un numeros public; *'•  -

0 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Titanic vals — 10; Comedie 
de modă veche — 15; Ploșnița — 19,30; 
(sala Atelier) : Fata din Andros — )
10,30; Harap alb — 15; Cartea lui lo- 
viță — 19.
© Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Comori 
muzicale". Concert vocal-instrumen- 
tal — 19.
© Opera Română (13 18 57) : Coppelia
— 11; Traviata — 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Se
cretul lui Marco Polo — 10,30; Con
tesa Maritza — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra44 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 10; Gustul 
parvenirii — 15; Amintiri — 19; (sala 
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Anchetă 
asupra unui tînăr care nu a făcut ni
mic — 10; O zi de odihnă — 15; Anec
dote provinciale — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Richard al 
III-lea — 10; Ivoria, principesa Bur- 
gundiei — 18,30.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Șoareci de apă — 10; Stop pe auto
stradă — 19,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Mis
terul Agamemnon — 10; Măseaua de 
minte — 15; Arma secretă a lui Ar- 
himede — 19.

©Teatrul „Nottara44 (sala Magheru, 
59 31 03) : Pensiunea doamnei Olimpia
— 10; Karamazovii —■ 18,30; (sala Stu
dio) : Acești îngeri triști — 10.30; 
Zig-zag — 15; Cinci romane de amor
— 19,30.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 10; Amadeus
— 15; Anunț la mica publicitate — 19; 
(sala Giulești, 18 04 85) : Pălăria flo
rentină — 10; Jean, fiul lui Ion — 
18.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase*4 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 16; Belmondo al II-lea — 19,30; 
(sala Victoria, 50 58 65) : Frumosul din 
pădurea zăpăcită — 16; 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română44 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Ne cunoaștem din vedere — 
19; (la Palatul sporturilor și culturii): 
Varietăți muzicale — 18.
@ Teatrul „Ion Vasilescu44 (12 27 45) : 
Varietăți — 16; 19,30.
O Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : /.
Intre caftan și smoking — 11; Arca 
bunei speranțe — 18,30.
0 Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Pinocchio — 10,30; Hoțul de vulturi
— 19. ./
0 Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77)(: Ti- 
grișorul Petre — 10; 12.
0 Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 10; 16; 19,30.
© Estrada Armatei (sala C.C.A. 
13 60 64) : Estrada în croazieră — 16,30; 
19,30.
® Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59): Bună seara, domnule Wilde
— 19,30.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășa Suzana Gâdea, 
care a subliniat semnificația deose
bită a actului istoric de acum 125 
de ani, relevînd că unirea Moldo
vei cu Muntenia în 1859 este rezul
tatul firesc, legic al îndelungatei 
dezvoltări istorice a poporului 
român, al luptei sale neîntrerupte 
pentru împlinirea dreptului său sa
cru de a fi liber și stăpin in pro- 

■ pria tară. S-a arătat că idealurile 
Unirii, ale libertății și independenței 
i-au însuflețit întotdeauna pe ,ro-

*
VASLUI. Sub genericul „Eroi ai 

unității și ai libertății noastre", la 
Casa de cultură a sindicatelor din 
municipiul Vaslui a avut loc un 
amplu și vibrant spectacol artistic 
omagial. Și-au adus contribuția 
actori ai Teatrului de stat din Bir- 
lad. coruri muncitorești, formații 
coregrafice, grupuri de recitatori 
și cintăreți folk de la Combinatul 
de fire sintetice, întreprinderile 
de aparate de măsură și control, 
de materiale izolatoare, mecanică, 
de prelucrare a lemnului și I.J.C.M. 
Vaslui, întreprinderea de elemente, 
pneumatice și aparate de măsură 
Bîrlad, de la școala populară de 
artă, de la case ale pionierilor și 
șoimilor patriei. (Petru Necula).

CLUJ. Casa de cultură din Cluj- 
Napoca a organizat o manifestare 
sub genericul „Poeții cintă Unirea". 
Un montaj literar-muzical cu tema 
„Omagiu Unirii" a fost prezentat 
de către formații artistice de ama
tori Ia Combinatul de "lianți și 
materiale refractare din Turda. De 
asemenea, la Clubul ceferiștilor din 
Dej s-a desfășurat manifestarea 
cultural-artistică. intitulată „Unirea 
— națiunea a făcut-o". (Alexandru 
Mureșan).

BUCUREȘTI; La Academia de 
studii economice a avut loc se
siunea științifică „125 de ani de 
la făurirea statului național ro

Cind, cu 20 de ani în urmă,' a 
apărut in viața muzicală a lumii 
„MADRIGALUL" — un „Paganini" 
condus de mîinile de aur ale ■ lui 
MARIN CONSTANTIN — nu pu
țini au fost cei ce au înțeles că 
perfecțiunea tehnică este doar 
unul dintre atributele inegalabilei 
formații. A uluit pe marii muzi
cieni ai lumii, a reușit ca in cele
bre săli de concerte aplauzele să 
dureze tot atlt- cit și ciutul ei, a 
inspirat condeie de prestigiu, a 
răscolit tezaurul de cintec vechi 
românesc, a întinerit pagini precla
sice, a făcut din madrigalele renas
centiste — șlagăre ale zilelor noas
tre, a cutreierat lumea, dar și - sa
tele românești, acolo unde dragos
tea pentru cintec înseamnă dra
gostea pentru pămînt, a lansat și 
impus muzica românească pe po
diumuri internaționale închinate fe
nomenului componistic contem
poran...

Prin glasul lor. prin farmecul 
rostirii lor și inteligența jocului in
finit al nuanțelor, într-o clipă ești 
în Ars antiqua. în Ars nova, ca 
apoi să te învăluie polifonia Baro
cului. iar mai tirziu să' te extaziezi 
in fața unui ritual românesc stră
bun de o negrăită frumusețe. Pen- 
tril fiecare compoziție scrisă azi 
sau scoasă din colbul istoriei, din- 
tr-un sertar uitat de arhivă. Marin 
Constantin creează, inspiră „Madri

mâni, că realizarea Unirii Principa
telor a constituit un moment crucial 
in istoria țării, punind bazele sta
tului național unitar român, dezvol
tării națiunii noastre, mairci.nd, tot
odată, trecerea României pe calea 
progresului economico-social.

Expoziția reunește valoroase lu
crări 'de pictură, sculptură și gra.- 
fică din secolele al XIX-lea și ăl 
XX-.lea, creații semnate de repre
zentanți de frunte ai artei româ
nești. Problematica unirii, atît de 
viu reflectată de cultura româneas
că încă din secolul trecut, a con
stituit și constituie un motiv de 
amplă semnificație pentru . creația 
plastică românească" contemporană.. 
Sînt expuse, într-o sugestivă alâtu^ 
rare, lucrări intrate definitiv în pa
trimoniul spiritualității românești, 
creații semnate de Gheorghe Tatta- 
nescu, Theodor Aman, C. D. Rosen
thal, Carol Popp de Szathmary, Ion 
Geo.rge.scu, Sava Henția, Iosif 
Schoefft și alții, scene de epocă in
spirate din tumultul evenimentelor 
de acum 125 de ani, portrete ale 
unor personalități progresiste par
ticipante la Unire, în frunte cu 
domnitorul Alexandru Ioan Cuza.

Un loc însemnat il ocupă în ex
poziție creațiile artiștilor noștri

★
mân modern. 24 ianuarie 1859 
— 24 ianuarie 1984". Au fost
evidențiate vechimea idealului nos
tru de unitate, lupta multiseculară 
a poporului român pentru împli
nirea acestei năzuințe, însemnăta
tea Unirii Principatelor pentru pro
gresul economico-social al Româ
niei, marile înfăptuiri obținute de 
poporul român în toate domeniile 
de activitate în anii socialismului.

TULCEA. • Cabinetul județean 
pentru activitate ideologică și po- 
litico-educativă a organizat, în 
orașele Tulcea și Babaăag, sim
pozioane pe tema „Unirea Moldo
vei cu Muntenia — moment epocal 
în formarea statului național ro
mân modern". (Neculai Amihu- 
lesci).

MUREȘ. La cabinetul județean 
pentru activitatea ideologică și țpo- 
litico-educativă din Tîrgu Mureș 
s-a desfășurat un simpozion ști
ințific la care au participat pro
fesori de științe sociale din județul 
Mureș. Cu acest prilej, la sediul 
cabinetului — lăcaș în care au 
activat și militat, în secolul trecut, 
pentru ideea de unitate Avram 
Iancu, Alexandru Papiu Ilarian și 
alți revoluționari români transilvă
neni — s-a deschis o expoziție 
cu materiale colecționate de ex
pedițiile „Cutezătorii" pentru apro
fundarea ideii de unitate a po- 

galul", potențează tensional întrea
ga formație, se joacă cu subtextele 
partiturii, cu notele nescrise, șter
ge barele de măsură și cintă, 
vorbește, convinge, face sufletele 
să intre în vibrația „Madrigalului". 
Așa se intîmplă in flecare concert, 
așa s-a intimplat și la „Gala Scin- 

EMOȚIONANTĂ EVOCARE 
Â EROILOR UNIRII

teii", unde a fost prezentat un re
pertoriu inspirat alcătuit din cin- 
tece dedicate istoriei mărețe a po
porului, cîntece vechi și noi ale 
Unirii, creații care omagiază eroii' 
patriei, pe secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului român. Aștidar, „Madriga
lul" a interpretat in semn de 
profund omagiu „Măreț precum 
Carpații" și „Partidul, Ceaușescu, 
România" de Marin Constantin, 
„Flacăra Unirii" de. Laurențiu Pro- 
feta, „Trompetele" de Gavriil Mu- 
sicescu. Apoi celebra temă schuber- 
tiană „Păstrăvul", prin amuzantul 

confemporani care au întruchipat în 
viziune modernă acest mare ideal 
al poporului român. Lucrările 
semnate de Alexandru Ciucurencu, 
Constantin Piliuță, Georgeta Năpă- 
ruș, Virgil Almășan, Ion Grigore, 
Traian Brădean, Frențiu Sever, de 
aTți .creatori; inspirate de acest 
scump ideal aii poporului român, în- 
cepind cu prima unire de la 1600 
sub Mihai Viteazul, se integrează 
armonios multitudinii de opere re
prezentative, de înaltă ținută artis
tică, create în anii socialismului.

Expoziția dedicată împlinirii a 
125. de ani de la formarea statului 
român modem ilustrează .convingă- 
■tor. largul-ecou pe care. 4-a ayut. și 
îi are acest eveniment .de impor
tanță deosebită in viața poporului 
român, ce se regăsește astăzi, ală
turi de alte momente cruciale ale 
istoriei noastre, în deplina unitate 
de gindire și simțire a întregii na
țiuni în juiru-1 partidului, al se
cretarului său general, președintele- 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul României mo
deme, apărătorul idealurilor revo
luționare închinate înfloririi mul
tilaterale a patriei, cauzei păcii, so
cialismului și comunismului.

★
porului român. (Gheorghe Giur
giu).

OLT. La Casa de cultură a sin
dicatelor din municipiul Slatina a 
fost vernisată expoziția „Momen
te din lupta poporului român pen
tru unitate și independență națio
nală". Expoziția, organizată de 
comitetul de cultură și educație 
socialistă în colaborare cu muzeul 
județean, oferă vizitatorilor docu
mente și fotografii — mărturii ale 
luptei poporului nostru pentru uni
tate națională, libertate și indepen
dență, aspecte din desfășurarea ope
rei de construcție a socialismului 
în patria noastră. (Iancu Voicu).

SUCEAVA. Biblioteca orășe
nească din Cimpulung Moldovenesc 
a organizat sub genericul „Unirea 
— pagină de aur" o decadă cultu
rală, iar casa de cultură din Ră
dăuți o suită de manifestări pu'r- 
tînd genericul „125 de ani de la 
Unirea Principatelor Române". De 
asemenea, la biblioteca' jude
țeană și la Institutul de învățămînt 
superior Suceava s-au deschis in
teresante expoziții de cărți și do
cumente de epocă, iar în localită
țile Gura Humorului, Arbore, Dăr- 
mănești, Cacica, Boroaia' și altele 
au fost prezentate expuneri și 
simpozioane, spectacole artistice. 
(Sava Bejinariu).

divertisment al lui Schbggel, s-a 
rostogolit într-o amuzantă călătorie 
stilistică, folosindu-se de o suită de 
cunoscute teme de la Mozart la 
Wagner, de la Weber la Liszt. In 
sfirșît, am audiat într-o aleasă in
terpretare valoroasa lucrare a lui 
Alexandru Pașcanu, „Festum hiber

nam", clădită din respirații, din tă
ceri șt chiote, din pedale grave, din 
profundul respect pentru datina 
străbuni.

La „Gala Scînteii" (manifestare 
prefațată de muzicologul NICOLAE 
CALINOIU. președintele Uniunii 
compozitorilor, rectorul Conservato
rului „Ciprian Porumbescu"), pre
zența dirijorului și compozitorului 
Marin Constantin și a celebrului 
„Madrigal" a fost o sărbătoare !

Invitat al „Galei", în tovărășia 
„Madrigalului" a fost și GHEOR
GHE COZORICL actor de prestigiu 
al teatrului și filmului românesc. 
Chiar in aceste zile, mii, zeci de-

Sub tricolore flamuri, uniți prin idealuri, 
urcăm, ca-ntr-o lumină, spre comunism în 

zbor.
Ne e chezaș Partidul. Cuvîntul lui prin vreme 
ne împlinește rostul ca un lucid izvor.

I
I
I
I
I
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I
I

I
I
I
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Cum grîul se adună în spic și spicu-n snopii 
ce ne aduc în casă mirificele pîini, 
așa se-adună-n țară izbîndă cu izbindă ;
A ne-nălța pe culme stă-n ale noastre mîini.

Gîndește pentru oameni o frunte muncitoare 
în care-nțelepciunea unui întreg popor 
s-a adunat cum roșul si galbenul , •

s-au adunat prin vreme în steagul tricolor.

Ne povestesc cu toate de anul cînd la Milcov 
își împlinea poporul nemuritoru-i țel.
Dacă doriți vreodată să știți ce-a fost Unirea 
priviți cum se adună cu!orile-n drapel!

Moment de crucială însemnătate
(Urmare din.nag. I)

prezentat „o victorie remarcabilă a 
maselor de țărani, meșteșugari, lu
crători și tirgoveți. a cărturarilor 
progresiști și patrioți, actul care a 
pus bazele statului național român 
modern".

Unirea Principatelor s-a bucurat 
de un deosebit ecou și in celelalte 
teritorii românești, aflate încă sub 
stăpinire străină, care dobîndeau 
noi temeiuri pentru lupta lor per
manentă de a se uni într-un corp 
comun. în rîndurile maselor popu
lare din Transilvania aflată sub 
dominația Imperiului habsburgic 
s-a întărit conștiința unității lor 
naționale, stimulînd lupta lor pen
tru unirea cu tara.

Unirea din 1859 a permis anga
jarea tării noastre pe drumul pro
gresului și civilizației pe multiple 
planuri, a creat condiții favorabile 
pentru cucerirea independentei de 
stat a României și intensificarea 
luptei pentru formarea statului na
țional unitar.

Dobindirea independenței de stat 
a României nu a fost urmarea unor 
împrejurări întîmplătoare sau a 
unei conjuncturi politice, nu a re
prezentat un dar primit din afară, 
ci a fost rodul luptelor purtate 
timp de veacuri de înaintași, lupte 
care au culminat cu măreața victo
rie obținută în 1877 pe cîmpul de 

mii de oameni urmăresc cu interes 
admirabila sa creație din „Clipa" 
și „Dragostea și revoluția" in care 
Gheorghe Cozorlci întruchipează 
personalitatea memorabilă a comu
nistului Dumitru Dumitru.

A jucat in piese de Horla Lovi- 
nescu, Paul Everac. in „Fundația" 
și în „Zbor deasupra unui cuib de 
cuci" (ca să ne referim la mon
tări din ultima vreme). A fost 
Glocester și Beckett. A fost cel 
mai indicat sâ-1 întruchipeze pe Ilie 
Moromete. A fost ales să-l întruchi
peze pe Ștefan cel Mare in „Săptă- 
mina patimilor" de Paul Anghel și 
in filmul „Vaslui 1475".

Felul în care Gheorghe Cozorlci 
a adus la „Gala Scînteii" vibrația 
poemelor lui Mihai Eminescu și 
Nicolae Labiș ne-a amintit că ta
lentatul actor nu recită, ci trăiește 
poezia. Glasul său puternic, cald, 
pătrunzător (capabil să sugereze 
stări, revelații, să orchestreze am
plu sentimente, idei, atitudini) a 
invitat la meditație profundă. Re
citalul a dat expresie unor puterni
ce sentimente patriotice, dragostei 
fierbinți față de partid, unității or
ganice a poporului în jurul parti
dului.

Smaranda OTEANU 
Natalia STANCU

Dan ROTARU

La stema patriei
Pe-acest pămînt durară părinții veac de 

veac
Cetățile cu faimă, prezențele de-acum, 
Din lutul răvășit, din rocă și din scrum 
Reînviind mereu cu-nvingătorul steag.

Păstrăm profil, tradiții și datini românești 
în suflete și-n piscuri țintind spre viitor, 
Le-a ctitorit aci străvechiu-ne popor 
Cu neclintiții munți, cu apele firești.

Noi nu uităm nicicînd sublima moștenire
anb-, ... . r- '<■ -..........; - f ■'

Și nici acest hotar de pluguri veșnicit 
Din Dunăre-n Carpați cu stemă, cu menire.

Și nu vînăm himere sau tăinuitul mit : 
Ci tot ce-i viu și crește pe darnicul pămînt 
Ne-nalță, ne răsfrînge cu sacru legămînt.

bătălie împotriva Imperiului oto
man.

Un rol hotăritor în lupta pentru 
desăvirșirea statului național ro
mân unitar a avut mișcarea munci
torească și socialistă. Revista so
cialistă „Dacia Viitoare" scria in 
1883 : „...istoria și dreptul, tradi- 
țiunea și plebiscitul, trecutul și 
prezentul ne dau dreptul de a aspi
ra la o Dacie română... injusta, 
neomenoasa și nedemna de secolul 
in care trăim dominare a unei na
țiuni asupra alteia să înceteze, ca 
românii să fie liberi și să formeze 
un stat".

Ideea unității cuprinsese de mult 
masele populare. Ea devenise o 
forță de nebiruit. Lupta politică, 
școala, cartea de istorie și litera
tură, arta, starea de spirit a pă
turilor largi ale poporului — toate 
erau pătrunse de idealul unirii, toa
te militau pentru unirea Transil
vaniei cu România. Actul istoric de 
la 1 Decembrie 1918 — proclamarea 
de către Adunarea Națională de la 
Alba Iulia a unirii Transilvaniei cu 
România — a constituit un eveni
ment de o covîrșitoare importanță 
în viața poporului nostru, a marcat 
împlinirea unei cerințe fundamen
tale a procesului istoric obiectiv 
de dezvoltare a societății noastre.

Greutățile pe care a trebuit să le 
înfrunte poporul român, adversită
țile pe care le-a intimpinat, pre
cum și victoriile pe care Ie-a cu
cerit in momentele de răscruce ale 
existenței sale demonstrează in 
mod incontestabil că un popor ho- 
tărit să-și apere glia, libertatea și 
neatimarea, decis să nu precupe
țească nimic pentru a-și afirma 
drepturile inalienabile, pentru a-și 
cuceri un loc demn sub soare nu 
poate fi infrînt și îngenuncheat de 
nimeni și de nimic niciodată.

Preluind și ducînd mai departe 
cele mai bune tradiții ale poporu
lui pentru unitate și independență, 
ale partidului clasei muncitoare 
creat in 1893, animat de fierbinte 
patriotism, Partidul Comunist Ro
mân a organizat și condus lupta 
pentru bunăstare și progres a ma
selor populare, pentru dreptate și 
egalitate intre toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
pentru lichidarea exploatării, a 
asupririi sociale și naționale, pen
tru apărarea independenței Româ
niei. Documentele vremii vorbesc 
cu puternica lor forță de convin
gere despre preocupările consec
vente ale comuniștilor din Româ
nia in problemele apărării unității 
și independenței țării. „Ne cheamă, 
la luptă singele lui Doja, Horia și 
Tudor Vladimirescu — glăsuia 
apelul elaborat de C.C. al P.C.R. 
în ianuarie 1938. Ne cheamă la 
luptă dragostea de țară, pe care nu 
vrem s-o vedem sfîșiată și cotropi
tă, dragostea de acest popor, pe

Al. JEBELEANU

care nu-l vrem îngenunchiat și 
robit".

în preajma marii demonstrații 
antifasciste și antirăzboinice de la 
1 Mai 1939, în organizarea căreia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut 
un rol hotăritor, partidul comunist 
arăta membrilor săi că în împre
jurările creșterii pericolului pen
tru țară „războiul poporului ro
mân pentru apărarea independen
ței și granițelor țării, contra agre
siunii fasciste este un război drept".

înfăptuind o largă unitate a for
țelor patriotice naționale, Partidul 
Comunist a organizat . și condus 
cu succes acum 40 de ani revoluția 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă de
clanșată la 23 August 1944, care a 
deschis poporului român calea fău
ririi unei vieți noi.

Sărbătorirea a 125 de ani de la 
unirea Moldovei cu Muntenia și 
formarea statului român modern 
are loc în condițiile in care între
gul nostru popor este angajat in 
lupta și munca pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate, pentru realizarea unui 
nou mod de viață, superior al în
tregului nostru popor. Oamenii 
muncii din țara noastră se prezin
tă la această aniversare cu un rod
nic bilanț in înfăptuirea prevede
rilor actualului cincinal, in reali
zarea în viață a hotăririlor Con
gresului al XII-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului. Toa
te aceste mari înfăptuiri definesc 
cu strălucire perioada inaugurată 
in anul 1965 de Congresul al IX-lea 
al partidului, epoca cea mai glori
oasă din întreaga dezvoltare a 
României, epocă denumită cu min- 
drie „Epoca Nicolae Ceaușescu". 
Folosind acest moment aniversar, 
legat de procesul formării statului 
nostru național, întreg poporul ex
primă secretarului general al parti
dului, președintelui Republicii So
cialiste România înalta apreciere 
pe care o dă bogatei și rodnicei 
sale activități puse în slujba pro
pășirii patriei, a creșterii presti
giului său în lume, și, deopotrivă, 
eforturilor sale nobile pentru de
pășirea gravei situații politice ac
tuale internaționale, pentru oprirea 
cursei înarmărilor și reluarea po
liticii de destindere și colaborare 
intre toate statele lumii.

Astăzi, cînd evocăm unirea de 
la 1859. adine convinși că la te
melia marilor realizări dobîndite 
de-a lungul istoriei României stă 
unitatea noastră, supremul omagiu 
pe care îl putem aduce înaintași
lor îl constituie activitatea harnică, 
intensă, desfășurată cu inaltă res
ponsabilitate pentru înălțarea pa
triei pe culmile de progres și civi
lizație la care au năzuit generațiile 
care ne-au premers, intre care și 
eroicii făuritori ai Unirii de acum 
125 de ani.

VALEA JIULUI :
Din adîncuri — 

cantități sporite de cărbune
în toate minele din Valea Jiului 

se desfășoară o susținută întrecere 
pentru a da patriei cit mai mult 
cărbune. Acordînd o mai mare 
atenție bunei organizări a muncii 
in toate schimburile, întăririi or
dinii și disciplinei in producție, fo
losirii la capacitate a complexelor 
mecanizate și a combinelor din 
abataje, creșterii productivității 
muncii pe fiecare post, ■ in frun
tea întrecerii se află mine
rii din Paroșeni, care au extras 
peste prevederi 4 256 tone cărbune. 
Ei sînt urmați îndeaproape de cei 
de la Aninoasa, Vulcan, Uricani 
și Petrila. De subliniat că și mi
nerii din Bărbăteni, Livezeni și 
Dilja, care anul trecut nu și-au 
realizat integral sarcinile de pro
ducție. în acest an își depășesc în 
fiecare zi planul. (Sabin Cerbu, co
respondentul „Scînteii").

ORADEA : Suplimentar, 
10 milioane kWh 
energie electrică

Asigurînd exploatarea agregate
lor la parametri superiori, desfășu- 
rînd o activitate susținută, plină de 
răspundere la fiecare loc de mun
că, harnicii energeticieni de la în
treprinderea „Electrooentrale" — 
Oradea raportează un succes de 
prestigiu : realizarea a 10 milioane 
kWh energie electrică pe bază dc 
cărbune peste prevederile planu
lui. (loan Laza, corespondentul 
„Scînteii").

cinema
O Miezul fierbinte al plinii : VICTO
RIA (16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 10; 
18; 20, GRI VITA (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.
0 Povestea călătoriilor : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, ARTA (21 31 86) — 9; 11; 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: FLACARA (20 33 40)
— 15; 17; 19.
0 Orgolii : TIMPURI NOI (15 61 10) —
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
O 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; 
13,15; 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; Brigada diverse în alertă

— 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. 
O Capturați-i la barieră : LIRA 
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Relații de familie : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30,
© Urgent, secret : FERENTARI 
(80 49 85) — 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.
0 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;-.29, ... ' :
© Călărețul cu calul de aur : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20. '
0 Strada Hanovra : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 13; 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.
o 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 : FLOREASCA 
(33 29 71) — 8,30; 10,15; 14; 16; 18; 20, 
TOMIS (21 49 46) — 8.30; 12,30; 14,30; 
1(5,30; 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.
0 Atenție Ia gafe : PACEA (60 30 85)
— 10: 15.30; 17,30; 19,30.
0 Lanțul amintirilor : AURORA
(35 04 66) — 9; 12.15; 15,45; 19.
0 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.
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în spiritul prevederilor Programului unic de creștere 

a producției agricole în gospodăriile populației 

REALIZAREA ȘI CONTRACTAREA DE CANTITĂȚI 
SPORITE DE PRODUSE - ÎNDATORIRE PATRIOTICĂ 

A FIECĂREI SĂTEAN
în județul buzău Acțiuni ferme, imediate pentru 

înfăptuirea practică a programului
Preocuparea statornică a partidului, a secreta

rului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru progresul continuu al agriculturii, pen
tru ridicarea bunăstării poporului este ilustrată 
elocvent și de Programul unic de creștere a pro
ducției agricole în gospodăriile cooperatorilor și 
ale producătorilor particulari. Esențial este acum

ca toți factorii cu răspunderi în realizarea pre
vederilor acestui important program — organele 
și organizațiile de partid, consiliile populare, 
organele agricole — să întreprindă acțiuni fer
me, imediate spre a se asigura încă din acest 
an producții vegetale și animale mult sporite 
in toate gospodăriile populației. Aceasta este în

interesul general al economiei naționale, al bu
nei aprovizionări a populației cu produse agro- 
alimentare, al tuturor producătorilor agricoli.

Despre acțiunile ce se întreprind in acest sens, 
despre obiectivele pe care și le-au propus să 
le realizeze în acest an, în propriile gospodării, 
oamenii muncii din satele și comunele județului 
Buzău, relatăm in ancheta de față.

Potențialul gospodăriei țărănești -
mai bine

— Buzăul este unul din județele 
țării în care agricultura a cunoscut o 
puternică dezvoltare în anii de după 
cooperativizare — ne spune tovarășul 
Aurel Dan. secretar al Comitetului 
județean Buzău al P.C.R. Această 
dezvoltare a avut loc mai ales ca ur- 

' mare a activității și rezultatelor înre
gistrate în sectorul socialist al agri
culturii, sector care și în condițiile 
județului nostru are rol determinant 
în asigurarea autoaprovizionării și a 
fondului de stat. E adevărat, rezul
tate bune s-au obținut și în gospodă
riile personale, dar ele sînt mult sub 
potențialul economic real al acesto
ra. Semnificativ în acest sens este fap
tul că în județul nostru gospodăriile 
populației dispun de 6f> 000 hectare 
din cele 402 700 hectare cît reprezin
tă suprafața agricolă totală, precum 
și de un număr mare de animale și 
păsări. Interesele economiei naționa
le, înseși aspirațiile spre bunăstare 
ala țăranilor impun, ca o condiție e- 
sențială pentru progresul satelor 
noastre, ca acest potențial să fie pus 
pe deplin în valoare, astfel incit acest 
Actor să-și aducă o contribuție mult 
mai mare la buna aprovizionare a 
populației, la fondul de stat.

Pornind de la aceste cerințe majo
re, sub directa îndrumare a comi
tetului județean de partid, în satele 
buzoiene se întreprind in aceste zile 
acțiuni menite să asigure revitaliza- 
rea gospodăriei țărănești, să ridice 
activitatea din acest sector la nive
lul exigentelor formulate de secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In centrul aten- 

- tier noastre se află dezbaterea Pro
gramului unic cu toți locuitorii sa
telor — în adunările cetățenești, 

1 învățăm! ntul agrozootehnic și po
litico-ideologic. Din experiența ani
lor țrecuți am învățat că aceste 
dezbateri au efecte deosebite dacă oa
menilor li se explică eu claritate ceea 
ce trebuie 6ă facă și, mai ales, cum 
trebuie să-și organizeze gospodăria 
pentru a-i asigura prosperitatea. 
Anul trecut, din inițiativa comitetu
lui județean de partid s-au organizat 
două consfătuiri în zona neoooperati- 
vizată a județului, la care au parti
cipat- cadrele de conducere din co
munele Vintilă Vodă, Sărulești, Ti- 
iău. Valea Sălciei, Bisoca și peste 

000 de țărani cu gospodării indivi
duale. S-a stabilit atunci un pro
gram de măsuri privind asigurarea 
locuitorilor din această zonă cu seule 
și unelte agricole, semințe de bună 
calitate, îngrășăminte chimice, mate
rial sădibor, pomiviticol, reproducă
tori cu valoare biologică ridicată. 
Eficiența acestor consfătuiri și a mă-

Bunul gospodar se cunoaște dopa cit 
produce și livrează statului .

Satul Glodeanu-Silfștea are mulți 
țărani cooperatori care își asigură 
de pe loturile in folosință produsele 
necesare consumului propriu și tot
odată un surplus de produse agri
cole vegetale și animale pe care le 
contractează la fondul de stat. Stăm 
de vorbă cu țăranul cooperator 
Gheorghe C. Petre și—1 întrebăm : 
care a fost și care va fi contribuția 
dv. la asigurarea autoaprovizionării 
și a fondului de stat ?

— Pe lotul pe care mi l-a repar
tizat cooperativa agricolă cultiv 
toate cele necesare hranei familiei, 
precum și furaje pentru animale. 
Dacă aș fi un om comod, cu aceste 
produse și cu ceea ce ciștig prin 
munca depusă în cooperativa agri
colă aș putea trăi destui de bine. 
Ca țăran însă nu pot să mă împac 
cu gindul să nu văd curtea plină de 
animale și păsări. Cresc de toate, 
vaci, viței, porci, oi, găini. Cea mai 
mare parte a producției care o ob
țin de la animale o contractez și o 
livrez la fondul de stat. Anul trecut, 
de exemplu, am livrat doi viței, pa
tru porci, șase miei. 600 litri lapte, 
lină, came de pasăre, ouă, adică lot 
ce mi-a prisosit. Din vinzarea lor am 
ciștigat în plus, față de veniturile

îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan
(Urmare din pag. I)
răspunderea la solutionarea proble
melor și la conducerea tuturor sec
toarelor dc activitate !“ — sublinia 
recent tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Iar pentru satisfacerea unei atari 
cerințe dispunem, cum se știe, de 
uri sistem democratic larg, unic în 
felul său, capabil să asigure unirea 
eforturilor tuturor oamenilor muncii 
in vederea îndeplinirii exemplare a 
celor mai ambițioase și complexe 
planuri Și' programe privind dezvol
tarea economico-socială a țării. 
Esențial este, sublinia secretarul ge
neral al partidului, ca pretutindeni, 
la toate nivelurile, să se acționeze 
permanent, cu înaltă răspundere 
pentru funcționarea in cele mai 
bune condiții a organismelor demo
cratice, a intregului sistem al demo
crației noastre socialiste.

în spiritul acestor exigențe, este 
necesar ca în fiecare unitate econo
mică organizațiile de partid să ur

valorificat
surilor luate s-a concretizat în livra
rea la fondul de stat de Către pro
ducătorii individuali a 430 tone «urne, 
663 hl lapte de vacă, 401 hl lapte de 
oaie, 264 000 ouă, circa 13 tone de lină 
și peste 3 000 tone de fructe. Pornind 
tocmai de la aceste rezultate, ne-am 
propus ca în perioada imediat urmă
toare să organizăm astfel de consfă
tuiri în toate .cele cinci comune din 
zona necooperativizată a județu
lui, în cadrul cărora vom insis
ta asupra realizării unei sarcini 
de mare importanță — folosi
rea rațională a fondului funciar.

Din cuvintarea secretarului gene
ral al partidului, din prevederile 
programului am înțeles de fapt cît 
de mult am greșit noi, organele din 
județ, atunci cînd am lăsat gospo
dăria țărănească să se descurce, cum 
se spune, singură. Ce-i drept. în ul
timii ani am întreprins acțiuni or
ganizate pentru sprijinirea acestui 
sector. în comunele Tisău si Vintilă 
Vodă, de exemplu, au fost consti
tuite două secții de mecanizare do
tate cu 24 tractoare. 24 pluguri. 14 
grape cu discuri. 12 semănători și 2 
mașini de administrat îngrășăminte. 
De asemenea, crescătorilor de ani
male li s-au asigurat reproducători 
din rase valoroase.

— Totuși. în acest an, cum și cu 
ce vor fi sprijinite gospodăriile să
tenilor din județul Buzău ?

— Din acest an sintem hotărîti să 
facem mai mult și, mai ales, într-un 
cadru organizat și intr-o concepție 
imitară. Pentru zona de munte am 
reactualizat programul de îmbunătă
țire a pajiștilor și am încredințat 
fiecărui consiliu popular sarcina de 
a organiza acțiuni pentru fertilizarea 
pășunilor numai cu îngrășăminte na
turale. Pentru producătorii indivi
duali am organizat la Tisău si Vin
tilă Vodă două expoziții cu întreaga 
sisterrjă de mașini și unelte agricole, 
realizate în tară și în județ, nece
sare pentru lucrările din zona de 
deal și munte. Totodată, locui
torilor din zona necooperativiza
tă li se asigură peste 25 tone 
de semințe de grîu de primă
vară, 25 tone de porumb, 700 kg 
lucemă. 200 kg de sfeclă furajeră, 
precum și asistență tehnică prin in
gineri și tehnicieni agronomi. Avem 
deci create toate condițiile pentru 
realizarea si chiar depășirea de 
către gospodăriile populației a pla
nului de livrări la fondul de stat, 
fiindcă, așa cum demonstrează ex
periența, atunci cind țăranul este 
ajutat el produce și contractează 
mai mult, fiind direct interesat.

din cooperativa agricolă, auroape 
26 000 lei.

Am citit atent noile măsuri cu 
privire la dezvoltarea gospodăriei 
țărănești stabilite prin Programul 
unit. Socotesc că toate obligațiile ce 
ne revin din acest program sint de 
fapt lucruri absolut normale' pentru 
un țăran adevărat. Pentru că eu stau 
și mă întreb : ce fel de gospodar e 
acela care nu are pe lingă casă o 
vacă, cîțiva porci sau citeva oi. ca 
să nu mai vorbesc de păsări ? Desi
gur, pe lotul in folosință nu se pot 
produce toate furajele pentru ani
male. Dar așa cum se stabilește prin 
program și cum de fapt se proce
dează în multe locuri, noi primim 
în acest sens sprijin din partea pri
măriei, din partea statului și a coo
perativei agricole. Prezintă pentru 
noi un mare avantaj faptul că pri
mele de producție, precum și canti
tățile de furaje in contul contracte
lor se acordă diferențiat, în raport 
cu cantitățile pe care le livrăm la 
fondul de stat. Este normal deci ca 
acest sprijin să-l răsplătim prin 
creșterea ’contribuției noastre la 
fondul de stat.

După socotelile pe care le-am fă
cut. am ajuns la concluzia că în 1984 
contribuția mea la acest fond va pu

mărească mai bine felul în care își 
desfășoară activitatea organele de 
conducere colectivă, adunările ge
nerale ale oamenilor muncii, care, în 
virtutea atribuțiilor larg democratice 
cu care sînt investite, trebuie să 
stimuleze permanent inițiativele va
loroase ale muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor, să mobilizeze 
pe toți oamenii muncii la trans
punerea în practică a tuturor mă
surilor ce vizează'organizarea exem
plară a fiecărui loc de muncă în 
parte și a întregii activități pro
ductive in ansamblul său. în fiecare 
întreprindere, problemele referitoare 
la organizarea producției, la bunul 
mers al acesteia — desprinse din 
bogăția de idei și propuneri formu
late de oamenii muncii în cadrul 
adunărilor generale sau al celor
lalte foruri ale democrației noastre 
muncitorești, socialiste — trebuie 
abordate de organizațiile de partid 
și organele de conducere colectivă 
cu înalt simț de răspundere- fie că 

tea fi mai mare decît în 1983. Și 
pentru a trece la fapte, am și în
cheiat contracte pentru livrarea a 
doi viței, cinci porci, opt miei, 1000 
litri lapte, 500 ouă, 300 kg legume, 80 
kg fructe și alte produse. Iar pentru 
a putea crește aceste animale, ală
turi de ceilalți gospodari din sat, am 
început să fertilizez lotul ce-1 am 
în folosință, să transport gunoi pe 
pășune. în același timp, particip la 
executarea lucrărilor de sezon din

Primăria mai are
o problemă: păsunatul animalelor

Locuitorii comunei Rușețu sînt re- 
cunoscuți pentru priceperea lor in 
creșterea animalelor. în 1983, planul 
livrărilor de carne de bovine la fon
dul de stat a fost depășit cu 27 de 
tone. De asemenea, au fost depășite 
substanțial prevederile și la cele
lalte produse contractate. Răspunde
rea cu care gospodarii de aici înțe
leg să transpună în fapte prevederile 
Programului unic se reflectă și în 
faptul că în momentul de față ac
țiunea de contractări pentru 1984 se 
apropie de sfirșit.

— Dacă ar fi să enumerăm pîr- 
ghiile pe care le folosim pentru a-i 
lămuri pe gospodari să-și sporească 
efectivele de animale și cantitățile 
contractate la fondul de stat, eu aș 
începe prin a arăta soluțiile pe care 
le-am folosit pentru a-i sprijini în 
acest sens — ne spune tovarășul 
Ion Cîrstea, primarul comunei. La 
Rușețu, în primul rînd, s-a avut în 
vedere asigurarea condițiilor de fu
rajare, fără de care dezvoltarea zo
otehniei ar rămîne doar o intenție. 
Celor care au încheiat, contracte le 
repartizăm — în a doua cultură — 
cite 10 ari pentru bovine, iar pen
tru porcine — cite 7 ari de porumb. 
Bine întreținute, aceste culturi ajung 
la maturitate, constituind astfel un 
excelent furaj pentru animale. Tot
odată, cu contribuția locuitorilor și 
ajutorul cooperativei agricole, încă 
din 1982 au fost redate agriculturii 
15 hectare de teren degradat, in ca
pătul izlazului comunal, care au 
fost repartizate pentru a fi cultivate 
cu furaje celor care cresc și 
contractează un număr mai mare de 
animale. De asemenea, consiliul

Hărnicia oamenilor - dublată de sprijinul 
concret al organelor agricole

— Programul unic prevede ca lo
turile în folosință ale membrilor coo
peratori și terenurile producătorilor 
individuali să fie lucrate la un nivel 
agrotehnic superior, pentru a se ob
ține recolte cit mai mari — ne spu
ne tovarășul Gheorghe Maftei, direc
torul direcției agricole județene. De 
la această cerință am pornit acum 
cind am întocmit programul pentru 
campania agricolă de primăvară. In 
acest sens se cuvine să evidențiez că 
in județul nostru sint executate ară
turile pe toate loturile în folosință 
și pe terenurile proprietate persona
lă. Pentru gospodăriile populației 
s-au asigurat 800 tone de îngrășămin
te chimice. în prezent, specialiștii 
noștri asigură asistență tehnică la e- 
fectuarea lucrărilor de fertilizare și 
a celor de combatere a eroziunii, eu 
precădere în zona colinară a județu
lui. Prin unitățile de profil am asigu
rat întreaga cantitate de semințe ne
cesară cultivării celor 25 000 hectare 
teren arabil de care dispun gospodă
riile populației.

— Ce măsuri ați întreprins pentru 
a sprijini mai substanțial pe gospo
darii care contractează animale și di
ferite produse agricole 1 

Din această anchetă rezultă că organele județene de partid și dc stat, 
țăranii cooperatori și cei cu gospodării particulare din județul Buzău au 
trecut cu hotărîre la aplicarea prevederilor Programului unic. De bună 
seamă, în spiritul exigentelor formulate de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nieolae Ceaușescu, la recenta consfătuire de lucru pe pro
bleme ale agriculturii, este necesar ca acțiunile și măsurile întreprinse 
să fie mult amplificate, dovedindu-se în acest sens maximă răspundere, 
astfel incit în acest an gospodăriile populației să crească substantial pro
ducția agricolă vegetală și animală, să-și sporească contribuția Ia asigu
rarea autoaprovizionării și a fondului de stat.

Ancheta realizată de
Stelian CHIPER

• corespondentul „Scînteii"

acestea au în vedere îmbunătățirea 
situației la un anume loc de muncă 
și sector de fabricație sau activita
tea de ansamblu a unității econo
mice.

Organizarea exemplară a produc
ției și a muncii, desfășurarea unei 
activități ritmice și eficiente impun, 
ca o condiție esențială, ordine, dis
ciplină și răspundere la fiecare Ioc 
de muncă. Este o cerință obiectivă 
a producției moderne ; este o cerință 
imperioasă a economiei noastre na
ționale, care în actuala etapă a dez
voltării sale este ferm orientată 
spre realizarea unei înalte eficiențe 
economice. Dispunem de un poten
țial tehnic modern, puternic, creat 
în cea mai mare parte în ultimul 
deceniu, care trebuie folosit deplin, 
cu maximum de randament și efi
ciență. Orice minut irosit din timpul 
productiv al personalului muncitor 
și al mijloacelor tehnice echivalează 
în prezent cu pierderi de producție 
șl eficiență de citeva ori mai mari

cooperativa agricolă, știut fiind că 
de rezultatele pe care le obține, a- 
ceasta depinde de fapt bunăstarea 
noastră. Așa înțeleg eu, și ca mine 
toți cei din satul meu, să răspund 
chemării adresate nouă, țăranilor, de 
secretarul general al partidului de a 
face totul pentru realizarea progra
mului de creștere a producției și de 
contractare a unei cantități cît mai 
mari de produse agricole, vegetale 
și animale.

de rezolvat încă
popular al comunei Rușețu are o ma
ternitate cu 70 de scroafe, care asi
gură de fapt purceii pentru toți să
tenii contraotanți. Pentru asigurarea 
necesarului de pui, primăria și coo
perativa agricolă de producție Rușețu 
dispun de cite un incubator, de 
unde anul trecut s-au livrat popu
lației 40 000 pui de o zi. O atenție cu 
totul aparte se acordă asistenței sa- 
nitar-veterinare. Cadrele veterinare 
din comună sint mobilizate intr-o ac
țiune continuă, de durată, pentru 
preîntâmpinarea îmbolnăvirilor, mor- 
talităților și a sacrificărilor- de nece
sitate. '

— Ce probleme aveți acum de re
zolvat ?

— Am obținut rezultate bune, dar 
acum, după publicarea Programului 
unic, ne preocupă găsirea acelor po
sibilități care să ne permită să fie 
și mai bune. în acest sens, pe agenda 
de lucru a primăriei se află, la pro
punerea cetățenilor, încă două pro
bleme, a căror rezolvare ar da' un 
nou impuls dezvoltării acestui impor
tant sector al agriculturii. Avem in 
vedere ca o parte din cele 700 -hec
tare de pășuni aflate in patrimoniul 
cooperativei agricole de producție 
Rușețu să fie repartizată pentru pă- 
șunatul animalelor aioairținind gospo
dăriilor populației. Totodată, întru- 
cît întreprinderea de pajiști Buzău 
a preluat de la consiliul popular al 
comunei noastre 420 de hectare de iz
laz, cetățenii au propus ca aceasta 
să-i sprijine, contra cost sau în 
schimbul efectuării diferitelor lu
crări, prin vinzarea de furaje care 
rămîn după obținerea semințelor de 
lucemă sau de ierburi perene.

— Pentru a verji în sprijinul celor 
care contractează animale, in acest 
an vom produce in complexele zoo
tehnice, pentru a vinde țăranilor coo
peratori și particulari, 40 000 de pur
cei și 2 milioane pui de o zi. Cit pri
vește livrările, precizez că la data 
de 11 ianuarie în gospodăriile popu
lației erau deja încheiate contracte 
pentru 2 038 tone came bovine, 646 
tone carne porcine, 125 tone carne 
ovine, 301 tone carne pasăre, 8 158 
litri lapte de vacă, 2 993 hl lapte de 
oaie, 246 tone legume, 70 tone cartofi, 
7 779 tone fructe, 153 tone fasole și 
6,7 milioane ouă. Ținînd seama de 
dezvoltarea pe care o va cunoaște în 
acest an zootehnia în gospodăriile 
populației, pe lingă fiecare din cele 
85 de consilii populare orășenești și 
comunale se vor înființa microferme 
de porcine, ovine și păsări, care 
să asigure material biologic pen
tru gospodăriile populației și 
pentru dezvoltarea gosoodăriilor- 
anexă proprii. Populația de la sate 
este mobilizată in prezent la lucră
rile de îmbunătățire a pajiștilor na
turale, acțiune care trebuie să cu
prindă în acest an peste 100 000 hec
tare.

decît cu 10 sau 15 ani în urmă. In 
același timp, în toate sectoarele 
economiei au fost concepute și in
troduse în fabricație tehnologii de 
mare precizie, produse cu înalți pa
rametri tehnici și calitativi. Și este 
limpede că orice abatere de la dis
ciplina tehnologică, orice încălcare 
a disciplinei de producție se poate 
solda cu o însemnată risipă din 
avuția țării, a noastră, a tuturora.

Desigur, în calitate de proprietari, 
producători și beneficiari, răspundem 
cu toții de modul cum organizăm 
activitatea, productivă, cum gospodă
rim zestrea tehnică modernă a eco
nomiei naționale, resursele materiale 
și energetice ale țării. Iar suprema 
verificare a eficacității măsurilor de 
organizare superioară a producției, 
de intărire a disciplinei în muncă 
sint rezultatele concrete obținute în 
îndeplinirea și depășirea planului. 
Rezultate pe care le dorim cu toții 
mereu mai bune, mai substanțiale 
— concretizate în producții fizice 
suplimentare și randamente înalte 
în muncă, în tot ceea ce înseamnă 
eficiență economică ridicată — în 
folosul fiecărui colectiv, al întregu
lui popor.

PLECAREA PREȘEDINTELUI 
PARTIDULUI ALIANȚA 

POPULARA DIN SPANIA
Sîmbâtă a părăsit Capitala Manuel 

Fraga Iribarne, președintele Partidu
lui Alianța Populară din Spania, 
care, la invitația Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, a făcut 
o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Tamara 
Maria Dobrln, președinte executiv al 
Consiliului Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, de 
alte persoane oficiale.

A fost prezent Jose Ma A. de Soto
mayor Y. Castro, ambasadorul Spa
niei la București. (Agerpres)

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Almanahul familiei
9,30 De strajă patriei

30,00 Muzica pentru toți
10.30 Viața satului (parțial color)
11,45 Lumea copiilor o 12,35 Telefilmo- 

teca de ghiozdan : „Pinocchio14 — 
episodul 8

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins intre 22 ianuarie, ora 20 — 25 ia
nuarie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
in general umedă. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea precipitații sub formă 
de ninsoare în jumătatea de nord a țării 
și sub formă de ploaie, lapoviță și nin
soare în rest. Vîntul va sufla slab, pînă 
la moderat, cu unele intensificări în 
Moldova, Banat și zonele de munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 8 și plus 2 grade, mai cobo
ri te în Transilvania și Moldova, iar 
maximele vor oscila între minus i și 
plus B grade. Dimineața și seara, cea
ță. Izolat, condiții de polei. In Bucu
rești : Vreme în general umedă. Cer 
mai mult noros. Vor cădea precipitații 
sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoa
re. Vint'slab, pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 3 și zero grade, cele maxime 
vor oscila între 2 și 5 grade. Ceață, 
dimineața și seara. (Otilia Diacon», 
meteorolog de serviciu).

• în orașul norvegian Larvik au 
început sîmbătă campionatele euro
pene de patinaj viteză. în proba de 
5 D00 m. sportivul român Tiberiu Ko
pacz a reușit performanța de a se 
clasa pe locul 3, cu timpul de 
7’H”84/100. Pe primele două locuri 
s-au clasat Igor Malkov (U.R.S.S.) — 
7T0”06/100 si Rolf Falk-Larssen (Nor
vegia) — 7T1”32/100.

Tiberiu Kopacz. în vîrstă de 22 de 
ani. originar din Miercurea Ciuc, este' 
primul patinator de viteză din Româ
nia care s-a situat între primii trei 
la campionatele europene.

în proba de 500 m. victoria a re
venit olandezului Van der Duim — 
39”09/100, urmat de Andreas Dietei 
(R.D.G.) — 39”17/100 și Andreas Eh- 
rig (R.D.G.) — 39”39/100. Tiberiu 
Kopacz s-a clasat pe locul 5 cu 
timpul de 39’'70/'100. Campionatele 
continuă astăzi.

» în meciul inaugural al compe
tiției de rugbi „Turneul celor 5 na
țiuni", la Paris echipa Franței a în
vins cu scorul de 25—12 
mația Irlandei.

La Cardiff, în aceeași 
echipa Scoției a furnizat _ _______
întrecînd cu 15—9 (6—4) selecționata 
Tării Galilor.

• Cea de-a 52-a ediție a Raliului 
Monte Cario se va desfășura săptă- 
mîna viitoare, startul urmând să se 
dea din opt orașe Lausanne, Lon
dra. Paris, Monaco. Bad Honburg, 
Barcelona. Raamsdonk și Sestriere.

© „Cupa Jules Rimet", furată luna 
trecută de la sediul Confederației 
de fotbal a Braziliei, s-ar putea să 
nu fie originalul, ci o copie, au de
clarat la Rio de Janeiro un sculptor 
și un comentator sportiv.

Sculptorul Jaime Sampaio. expert 
în turnarea metalelor, susține că

13,00 Album duminical (parțial color) 
18,00 Film serial : Viața lui Leonardo 

da Vinci (color). Episodul 5
18.30 Micul ecran pentru cei mici
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color)
19,20 Cîntecul și poezia care ne-au în

soțit istoria. Sub semnul unității 
întregului popor

19.50 Film artistic : „Pentru patrie44 
(color). Producție a Casei de filme 
Trei. Regia’ : Sergiu Nicolaescu. 
Ultima parte

21.30 Țară de baladă — melodii popu
lare

22,00 Telejurnal S Sport

PROGRAMUL 2
9,00 Cultivarea limbii și literaturii ro

mâne în școală. Ideea de unire în 
literatură

9,30 Muzică populară
10,00 Din țările socialiste
10.30 Concert vocal-simfonic dedicat 

aniversării a 125 de ani de la Uni
rea Munteniei cu Moldova

11.45 Salonul TV al artelor plastice. 
Slovă de aur în cronica țării : Uni
rea

12.30 Bucuriile muzicii. Enescu — inedit 
13,00 Pași de viață lungă
13.30 Mic dicționar de operă și balet. 

Litera „T“ (II)
14.50 Teatru TV : „Povestea Unirii44 de 

Tudor Șoimaru. Adaptarea și re
gia TV : Nae Cosmescu

16.35 Ecran de vacanță
17,00 Serată muzicală TV. Poemele Uni

rii (II)
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Seară de balet. „La piață4’ de Mi

hail Jora
20.20 Farmecul muzicii
21,00 Instantanee. Unirea de Ia 1859 In 

mărturii fotografice
21,15 Jaz în nocturnă
22,00 Telejurnal Sport

LUNI 23 IANUARIE
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea în economie
20.35 A patriei cinstire. „Iar noi uniți 

în orice vreme / Am fost, vom fi 
învingători44

20.45 Teatru TV (color). „Unirea este 
puterea**,  de Ion Luca. Premieră 
pe țară. Adaptare pentru TV d 
Alexandra Orban și Eugen Todo- 
ran. Interpretează : Costel Con
stantin, Teofil Vîlcu, Gheorghe 
Cozorici, Ion Besoiu, Constantin 
Dinulescu, Emilia Besoiu, Angela 
Ioan, Maria Gligor, Virgil Ogășa- 
nu, Petre Moraru, Vladimir Găi
tan, Gelu Nițu, Valentin Teod siu 
și alții. Regia : Eugen Todcran. 
Partea I

21.30 La zi în 600 de secunde
21,40 Tezaur folcloric
22,00 Telejurnal (parțial color)
22,10 Pentru tine, țara mea 1 Muzică 

ușoară

vremea

ȘTIRI SP RTÎ VE

(16—9) for-
competiție, 
o surpriză.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Amabilul dumneavoastră mesaj, cu care ați binevoit a mă onora cu pri
lejul preluării funcției de președinte al Confederației Elvețiene, m-a mișcat 
profund. Vă mulțumesc sincer și vă transmit urările meie cele mai bune 
de fericire personală și de prosperitate pentru țara dumneavoastră.

TELEGRAME EXTERNE

Cuvintarea tovarășului W. Jaruzelski 
la Conferința P.M.U.P. de la Lublin

VARȘOVIA 21 (Agerpres): — 
Luînd cuvîntul la Conferința 
P.M.IJ.P. de la Lublin, Wojciech 
Jaruzelski, prlm-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, a arătat că 
rezultatele de pînă acum ale campa
niei de dări de seamă și alegeri or
ganizate în Polonia demonstrează 
elocvent creșterea continuă a forțe
lor partidului, transmite agenția 
P.A.P.

Participarea muncitorilor la noile 
instanțe ale partidului a crescut. 
Călăuzindu-se după indicațiile parti
dului, clasa muncitoare, oamenii 
muncii contribuie la depășirea difi
cultăților social-economice. creează 
condiții pentru îmbunătățirea trepta
tă a situației, pentru întărirea rolu
lui lor de stăpîni reali ai întreprin
derilor. ai țării. Se întăresc unitatea 
ideologico-politică și coeziunea orga
nizatorică ale partidului, bazate pe 
principiile democrației interne de 
partid, pe centralismul democratic.

Noi manifestații de protest în R. £ G, împotriva 
cursei înarmărilor

BONN 21 (Agerpres) — La sfârși
tul acestei luni, în. R.F. Germania 
urmează* * să fie organizate noi mani
festații de protest împotriva cursei 
înarmărilor, a instalării de noi ra
chete nucleare cu rază medie de ac
țiune în Europa, pentru retragerea 
și distrugerea celor deja existente pe 
continent. Surse ale organizațiilor de 
luptă. pentru pace din Bonn au

ORIENTUL MIJLOCIU
• Puternice dueluri de artilerie între armata libaneză și 
milițiile druze ® Bombardarea Palatului prezidențial de la 
Baabda (Liban) • Satisfacție la Cairo pentru hotărîrea 
Conferinței de la Casablanca • întrevedere între rețjele 
Arabiei Saudite șl președintele Comitetului Executiv al O.E.P.

BEIRUT 21 (Agerpres). — Sîmbătă, 
pentru a doua zi consecutiv, in zona 
Beirutului au continuat să se înre
gistreze dueluri puternice de artilerie 
între unități ale armatei libaneze și 
milițiile druze. Agențiile internațio
nale de presă informează, citind pos
tul de radio național libanez, că im- 
tense bombardamente cu proiectile și 
rachete au fost efectuate asupra unor 
sectoare din Beirutul de est si a car
tierele de lg'periferie. Un pdrtăț&r 
de.cuvînt oficial libanez a anunțat că 
patru proiectile au lovit o aripă a 
Palatului prezidențial de la Baabda. 
Nu au existat victime in urma ex
ploziilor, dar acestea au provocat 
pagube însemnate.

Postul de radio Beirut n anunțat 
că schimburi de focuri s-au produs 
și în regiunea orașului Aley, la sud- 
est de Beirut.

CAIRO 21 (Agerțpres). Pre
ședintele Egiptului, Hosni Mubarak, 
privește favorabil hotărîrea luată de 
Organizația Conferinței Islamice 
(O.C.I.) de a trimite o comisie la 
Cairo, însărcinată, cu studierea pro
blemelor legate de reintegrarea Egip
tului în O.C.I., a declarat consilierul

BRUXELLES 21 (Agerpres). — 
Luni urmează să se desfășoare la 
Bruxelles lucrările reuniunii Consi
liului ministerial al C.E.E. — prima 
întîlnire de acest gen din anul 1984 
— în cursul căreia vor fi abordate 
chestiunile rămase în suspensie ca 
urmare a eșecului întrunirii la nivel 
înalt de la Atena a Pieței comune. 
Referlndu-se la aceasta, agenția 
France Presse precizează că miniș
trii de externe ai „celor zece" vor 
aborda cu prioritate contenciosul bu
getar șl politica agrară, chestiuni 
care blochează activitatea C.E.E., 
riscînd să provoace o criză fără pre
cedent la nivel comunitar. în opinia 
Franței — țară care asigură preșe
dinția organismelor comunitare — 
este necesară respectarea calendaru
lui fixat, ceea ce presupune soluțio
narea problemelor menționate, ur- 
mind ca in ’al doilea trimestru să se 

puțin

spor- 
de la

fotografiile făcute celebrului trofeu 
reprezentind zeița „Nike" (Victoria) 
indică existența unor mici diferențe 
fată de statueta originală lucrată în 
Franța în 1929 de către Abel La- 
fleur. Astfel. în fotografiile de la 
început, picioarele „Victoriei înari
pate" sînt lipite, iar în cele ulte
rioare sînt mai depărtate. De ase
menea, poziția brațelor pare 
schimbată.

La rîndul său, comentatorul 
tiv Oldemario Toughuinho 
„Jornal do Brasil" notează că ante
rior Cupa a mai dispărut de două 
ori : prima dată in timpul celui 
de-al doilea război mondial, cînd se 
afla în posesia Italiei, și apoi în 
1966. cu o săptămînă înaintea tur
neului final de la Londra. Toughu
inho se întreabă dacă după război 
sau în 1966 cineva nu a substituit 
trofeul.
• Secretarul Federației internațio

nale de fotbal (F.I.F.A.), Joseph 
Blatter, a sosit la Ciudad de Mexico 
pentru un prim contact cu organi
zatorii campionatului mondial de 
fotbal din 1986. J. Elatter va discuta 
cu gazdele viitoarei „Cupe mondia
le" detaliile preliminare privind 
inspectarea stadioanelor pe care se 
vor desfășura meciurile. După cum 
s-a mai anunțat. Comisia specială a 
F.I.F.A. va inspecta între 19 și 24 
martie stadioanele și va lua cunoș
tință de condițiile organizatorice pe 
care Mexicul le va oferi întrecerilor 
pentru campionatul mondial.

® într-un 
amical 
echipa 
rul de 
Unicul____ _ _______ _______
de Zakaria Nasef, în minutul 54.

meci international 
de fotbal disputat la Cairo, 
Egiptului a întrecut cu sco- 
1—0 (0—0) formația Turciei, 
gol dl partidei a fost marcat

LEON SCHLUMPF
Președintele Confederației Elvețiene

Continuă procesul greu, dar deja 
evident, al ieșirii din declinul econo
mic — a continuat W. Jaruzelski. 
Anul 1983 a adus indicii importante 
de progres la scara întregii economii 
naționale.

Abordînd aspecte ale situației in
ternaționale, care provoacă o neli
niște profundă. Wojciech Jaruzelski 
a spus : Restabilirea climatului de 
încredere, a condițiilor pentru co
laborarea constructivă pașnică im
pune, in primul rînd, renunțarea la 
politica ilegală de restricții față ele 
țara noastră. Consecințele lor se re
percutează asupra întregului popor 
polonez. Ele sînt un factor care înve
ninează atmosfera internațională. 
Ele continuă să provoace Poloniei 
prejudicii serioase. Polonia a fost si 
rămîne o luptătoare activă pentru 
pace, destindere și dezarmare. Acest 
fapt este dictat de ideile umaniste 
ale socialismului, după care ne 
călăuzim, de istoria noastră si de in
teresele noastre naționale actuale.

anunțat că în numeroase localități 
vest-germane se fac pregătiri pen
tru desfășurarea acestor acțiuni, care 
vor constitui o nouă etapă in lupta 
pentru înlăturarea pericolului iz
bucnirii unui război cu consecințe 
catastrofale, pentru trecerea la de
zarmare — in. primul rînd în dome
niul nuclear — cu prioritate pe 
continentul european.

prezidențial pentru probleme poli
tice. Osama El-Baz. citat de agenția 
France Presse. Șeful statului egip
tean, a adăugat el, salută vizita la 
Cairo a comisiei conduse de pre
ședintele Guineei. Ahmed Sekou 
Toure, pentru a da expresie apre
cierii sale și a poporului egiptean 
pentru poziția adoptată de partici
pantă la reuniunea de la Casablanca 
fată de Egipt. iar--

RABAT 21 (Agerpres). — Regele 
Fahd al Arabiei Saudite și Yasser 
Arafat, președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, care au participat 
la lucrările celei de-a IV-a Confe
rințe la nivel înalt a Organizației 
Conferinței Islamice (O.C.I.), au a- 
vut o întâlnire la Casablanca, rela
tează agenția France Presse. reluînd 
agenția palestiniană de presă WAFA.

în timpul convorbirii au fost tre
cute îh revistă rezoluțiile adoptate 
la Conferința la nivel înalt a O.C.I., 
încheiată joi la Casablanca, precum 
și modalități de aplicare a recoman
dărilor acestei reuniuni. în con
text, părțile au subliniat necesitatea 
întăririi solidarității arabe.

elaboreze liniile politicii industriale 
și tehnologice, care să constituie un 
răspuns credibil la concurența ame
ricană și japoneză, menționează 
A.F.P.

Realizarea unui compromis în a- 
ceste chestiuni extrem de contro
versate în cadrul C.E.E. este insă 
destul de dificilă, apreciază agenția.

Agenda 
diplomatica

Republicii Populare Angola, 
Eduardo dos Santos, și secre- 
general interimar al Organi- 
Unității Africane, Peter Onu,

© Relațiile bilaterale, situația pe 
plan arab și maghrebian au consti
tuit tema centrală a convorbirilor 
de la ALGER dintre președintele Al
geriei, ChacLli Bendjedid, și pre
ședintele Tunisiei. Habib Bourguiba. 
care a efectuat o vizită de priete
nie în capitala algeriană, transmite 
agenția A.P.S. O Președintele R.D.P. 
Laos. Tiao Sufanuvong, a primit: la 
VIENTIANE delegația guvernamen
tală bulgară, condusă de Grișa Fi- 
lipov. președintele Consiliului de Mi
niștri, care a efectuat o vizită o- 
ficială de prietenie în această tară, 
în cadrul unui turneu in Asia de 
sud-est, informează agenția B.T.A. 
© Președintele Ugandei. Milton 
Obote. l-a primit la KAMPALA pe 
Jivorad Kovacevici. membru al Con
siliului Executiv Federal al R.S.F.I., 
care i-a remis un mesaj din partea 
președintelui Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia. Mika Șpillak, referitor la 
actuala situație internațională, sub- 
liniindu-se rolul important ce revi
ne în acest context mișcării țărilor 
nealiniate. • în cadrul convorbiri
lor de la LUANDA dintre președin
tele ~ 
Jose 
tarul 
zatiei .
au fost abordate, cu prioritate, e- 
voluțiile din Africa australă, ca ur
mare a permanentelor agresiuni ale 
regimului rasist de la Pretoria îm
potriva Angolei, a altor state afri- 

■ cane independente din „prima linie".
• Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a sosit la 
COTONOU, a treia etapă a turneu
lui său în Africa. într-o declarație 
făcută presei, el a menționat că va 
examina cu autoritățile din Benin 
o serie de probleme cu care se con
fruntă statele africane afectate de 
secetă, posibilitățile sprijinirii aces
tora de către O.N.U.. precum și si”-, 
tuatia politică din Africa australă.
• Primul ministru al Marii Brita
nii. Margaret Thatcher, l-a primit 
la LONDRA pe trimisul special al 
președintelui S.U.A. în Orientul Mij
lociu. Donald Rumsfeld, cu care a 
abordat probleme legate de evoluții
le din Liban. Anglia fiind una din
tre țările care participă la Forța 
multinațională din Liban.

(Agerpres)
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Poziția României, concepția și considerentele președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare 
in Europa, prezentate la Conferința de la Stockholm, .generează un larg 
ecou în presa de peste hotare. Diverse mijloace de informare în masă 
relevă că poziția românească s-a impus atenției prin analiza lucidă a 
realităților de pe continentul nostru, prin bogăția de idei și propuneri 
prezentate, care se însumează într-o concepție unitară și de largă 
perspectivă. Se subliniază că aceasta ilustrează din nou, cu pregnanță, 
atitudinea principială, fermă și consecventă a României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu - în acest moment în care, mai mult ca oricînd, 
interesele vitale ale popoarelor europene reclamă oprirea cursului peri
culos al evenimentelor, reluarea politicii de destindere și dialog - acti
vitatea perseverentă a șefului statului român în direcția încetării cursei 
înarmărilor și trecerii la măsuri efective de dezarmare, în primul rînd 
la reducerea și înlăturarea pericolului fără precedent 
rachetele nucleare cu rază medie

reprezentat de 
de acțiune din Europa. Un deosebit

INTRE POPOARE
interes au suscitat propunerile concrete privind creșterea încrederii și 
securității, deschiderea drumului spre măsuri de dezangajare militară 
și dezarmare pe continent.

O largă reflectare îșl găsesc, totodată, alte înflăcărate apeluri recente 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu pentru pace, pentru unirea efor
turilor maselor celor mai largi de pretutindeni în vederea adoptării de 
măsuri eficiente vizînd oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezar
mare, înlăturarea completă din Europa a armelor nucleare, a oricăror 
arme. Sînt puse in lumină contribuțiile de însemnătate excepțională ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu, promotor înflăcărat al cauzei libertății, 
independenței și demnității popoarelor, al dreptului lor inalienabil de 
a-și decide de sine stătător destinele, de a-și alege căile dezvoltării 
social-politice, fără nici un amestec din afară, la soluționarea proble
melor cardinale ale' contemporaneității, pentru reglementarea pe căi 
pașnice, prin mijloace politice, a diferendelor dintre state, pentru fău
rirea unei lumi mai bune și mai drepte.

Poziția României, concepția și 
considerentele președintelui Nicoilae 
Ceaușescu privind măsuri de încre
dere și securitate și pentru dezar
mare în Europa, prezentate la Con
ferința de la Stockholm, sînt puse 
cu pregnanță în relief de diferite 
mijloace de informare în masă sue
deze — cotidiene de mare tiraj, 
agenții de presă, posturi de radio 
și televiziune.

„SVENSKA DAGBLADET", de 
exemplu, pune în evidență subli
nierea cu privire la realismul și 
evaluarea corectă a perspectivelor 
și posibilităților conferinței, care 
are obiective specifice, potrivit 
mandatului stabilit la Madrid. Ea 
poate și trebuie să aibă un rol po
zitiv în creșterea încrederii și se
curității, în reducerea confrun
tării și tensiunii din viața inter
națională. Ziarul remarcă faptul că 
România a atras atenția că nu tre
buie să se semene iluzii că prin 
aceasta s-ar garanta pacea, întrucit 
ar însemna să ascundem popoarelor 
adevărul. Este evident că nu se 
poate vorbi de securitate cînd 
cursa înarmărilor continuă, subli
niază ziarul. ..Svenska Dagbladet" 
evidențiază apoi ideea conținută în 
poziția României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, referitoare la 
faptul că securitatea reală nu se 
poate realiza decît prin inițierea 
și promovarea unor măsuri efec
tive de dezarmare, în primul rînd 
de dezarmare nucleară, pentru 
oprirea escaladării cursei înarmări
lor și trecerea la reducerea arma
mentelor pe continentul nostru.

La rindul său, ziarul „DAGENS 
NYHETER" remarcă tonul sobru, 
moderat, responsabilitatea care 
caracterizează poziția românească 
la conferință. România, remarcă 
ziarul, și-a exprimat speranța că 
forumul din capitala suedeză poate 
contribui la oprirea actualului curs 
spre confruntare și pentru reluarea 
procesului destinderii.

Agenția de presă suedeză „TT“ 
a subliniat in materialele sale con
sacrate poziției României valoarea 
setului de propuneri românești 
menite să contribuie la întărirea 
încrederii și securității pe conti
nent, pentru a deschide calea unor 
acorduri de oprire a cursei înar
mărilor și de trecere la dezarmare, 
în primul rînd la dezarmarea nu
cleară.

POSTURILE DE RADIO ȘI TE
LEVIZIUNE suedeze au făcut, de 
asemenea, referiri la propunerile 
României în emisiunile consacrate 
Conferinței de la Stockholm.

România apreciază că tensiunile 1 
din lumea de azi sînt provocate de 
intensificarea cursei înarmărilor, de 
adincirea conflictelor dintre state și 
grupări de state, subliniază agenția 
CHINA NOUĂ. Se scoate în evi
dență faptul că țara noastră și-a 
reafirmat poziția în favoarea înce
tării amplasării de noi rachete nu
cleare în Europa șl a reluării nego
cierilor sovieto-americaine. Sînt 
menționate, de asemenea, propune
rile românești pentru reducerea 
tensiunii și întărirea încrederii, 
printre care renunțarea Ia manevre 
militare multinaționale de-a lungul 
frontierelor dintre state, crearea 
unui culoar liber de arme nucleare 
dc-a lungul frontierelor dintre ță
rile membre ale N.A.T.O. și cele 
participante la Tratatul de la Var
șovia, încheierea unui Tratat gene- 
ral-european de ncrecurgerc la for
ță și la amenințarea cu forța, 
neamplasarea de noi baze militare 
pe teritoriile altor state din Europa 
și încetarea dezvoltării și moderni
zării celor existente.

într-o corespondență din Stock
holm, ziarul „FRANKFURTER 
ALLGEMEINE", din R.F.G., scoate 
în relief propunerile românești pri
vind încurajarea și sprijinirea efor
turilor pentru crearea de zone ale 
colaborării pașnice și bunei vecină
tăți, fără arme nucleare în Balcani, 
în nordul Europei și în alte părți 
ale continentului. Se relevă că țara 
noastră a propus oprirea lucrărilor 
de amplasare a noilor rachete nu
cleare americane, stocarea celor 
aduse pe continentul european și 
stoparea aducerii de noi rachete în 
Europa de către S.U.A. și, in ace
lași timp, anularea sau oprirea 
aplicării de către Uniunea Sovietică 
a contramăsurilor anunțate, pentru 
ca, pe această bază, să fie reluate 
tratativele de la Geneva și să se 
ajungă la un acord care să asigure 
oprirea amplasării de rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune, re
ducerea și distrugerea celor exis
tente, pină la eliberarea Europei de

. orice fel de arme nucleare, atit cu 
rază medie, cît și tactice.

Relatări în care sint evidențiate 
poziția României, concepția și con
siderentele președintelui Nicolae 
Ceaușescu prezentate la Conferința 
de la Stockholm au fost transmise 
șl de POSTURILE DE RADIO 
VEST-GERMANE.

România a cerut adoptarea de 
măsuri privind nedislocarea de noi 
trupe, neamplasarea de noi baze 
militare pe teritoriile altor state din 
Europa și încetarea dezvoltării și 
modernizării celor existente, trans
mite, într-o corespondență din ca
pitala Suediei, agenția americană

UNITED PRESS INTERNATIO
NAL.

în cadrai Conferinței de la Stock
holm, relevă U.P.I., România a ce
rut oprirea lucrărilor de amplasare 
a noilor rachete nucleare ameri
cane, stocarea celor aduse pe con
tinentul european și stoparea adu
cerii de noi rachete in Europa de 
către S.U.A. și, in același timp, 
anularea sau neaplicarea, de către 
U.R.S.S., a contramăsurilor anun
țate, precum și reluarea, pe această 
bază, a tratativelor de la Geneva. 
România consideră că țările pe te
ritoriul cărqra urmează să fie am
plasate noile rachete au și o răs
pundere mare, dar pot avea și un 
rol important în depășirea impasu
lui la care s-a ajuns, in sensul că 
aceste state pot cere aminarca am
plasării rachetelor pînă la reali
zarea unui acord, relevă U.P.I. 
România a prezentat 15 pi-opun-eri 
oonținind măsuri menite să dea ex
presie concretă obligației asumate 
de state de’ a se abține de Ia folo
sirea forței sau amenințarea cu for
ța. Propunerile românești vizează, 
între altele, crearea de zone denu- 
cleariza.te in Balcani și în alte părți 
ale continentului, renunțarea la 
manevre militare multinaționale 
de-a lungul frontierelor dintre sta
te și stabilirea unui culoar liber de 
arme nucleare de-a lungul frontie
relor dintre țările membre ale

suri de încredere și securitate Ș> 
pentru dezarmare în Europa.

„Ceaușescu cere Europei să par
ticipe la tratativele asupra armelor 
nucleare cu rază medie de acțiune", 
este titlul sub care cotidianul ita
lian „IL TEMPO" prezintă ideile 
principale cuprinse in interviul 
acordat de șeful statului român 
ziarului iugoslav „Borba". înfă- 
țișind poziția țării noastre in pro
blemele dezarmării și in primul 
rind ale dezarmării nucleare, ziarul 
evidențiază sublinierea președin
telui României potrivit căreia, dacă 
țările europene nu ar accepta in
stalarea rachetelor în propriile lor 
teritorii naționale, aceasta ar con
tribui la realizarea unui acord 
intre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite. Este evocat in acest context 
Apelul Marii Adunări Naționale 
către parlamentele și parlamentarii 
din statele europene, S.U.A. și Ca
nada, se scoate în evidentă impor
tanța pe care România o acordă 
Conferinței de la Stockholm pentru 
măsuri de încredere și securitate și 
pentru dezarmare in Europa, pre
cum și transformării Balcanilor în
tr-o zonă a păcii și bunei vecină
tăți. a încrederii și colaborării, 
lipsită.de arme nucleare, de baze 
militare și trupe străine.

Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, a insistat, într-un in
terviu publicat de cotidianul iu-

Ample relatări și comentarii în presa de peste hotare 
consacrate propunerilor și inițiativelor șefului statului 
român privind soluționarea problemei rachetelor cu rază 
medie de acțiune în Europa, revenirea la politica de des
tindere și pace, de încredere și înțelegere internațională

a-
să

N.A.T.O. și cele participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La rindul său, agenția britanică 
REUTER transmite că România a 
adresat din nou S.U.A. și U.R.S.S. 
apelul de a reveni la masa trata
tivelor în problema armamentului 
nuclear și de a inceta cursa’ înar
mărilor. România, subliniază 
genția, a cerut Occidentului
oprească instalarea de noi rachete, 
iar Uniunii Sovietice să nu aplice 
conțramăsurile anunțate.

România șî-a prezentat în ca
drul Conferinței de la Stockholm 
propunerile sale constructive — 
relatează cotidianul britanic „DAI
LY TELEGRAPH". Râferindu-se 
la conținutul acestora, ziarul scoate 
în evidență măsurile propuse vi
zînd instituirea unui culoar liber 
de arme nucleare de-a lungul 
frontierelor dintre țările membre 
ale N.A.T.O. și cele participante la 
Tratatul de la Varșovia, precum și 
a unei zone de 50—100 km de-a 
lungul frontierelor dintre state in 
care să nu aibă loc manevre și 
exerciții militare și în care să fie 
limitate forțele armate, armamen
tele și activitățile militare, 
pas spre stabilirea de zone 
clearizate.

Sub titlul „România — 
posibilități de a se pune 
cursei înarmărilor nucleare", coti
dianul cipriot „TA NEA" scrie că 
țara noastră a avertizat despre 
efectele catastrofale ale înarmării 
nucleare, care poate conduce la 
distrugerea totală a globului, și a 
propus mijloace și metode pentru 
evitarea acestei catastrofe. Ziarul 
evidențiază propunerile formulate 
in acest sens de șeful statului ro
mân referitoare la oprirea ampla
sării de noi rachete în Europa, 
retragerea și distrugerea celor 
existente, stoparea și încetarea 
cursei înarmărilor.

Sub titlul „Ceaușescu propune o 
întîlnire intre miniștrii de externe 
ai țărilor N.A.T.O. și Tratatului de 
la ■ Varșovia", un alt cotidian ci
priot, „ELEFTHEROTIPIA", relie
fează inițiativele președintelui 
României vizind reluarea tratative
lor sovieto-americane de la Gene
va. Pentru a se evita evoluția pe
riculoasă a evenimentelor și pentru 
a se pune capăt înarmărilor nu
cleare — subliniază cotidianul ci
priot — șeful statului român con
sideră necesar să se revină la si
tuația care a existat înaintea tre
cerii la amplasarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune și să sc reia 
negocierile de la Geneva în vede
rea găsirii unei soluții.

încă o dată, conducătorul Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, a lansat 
un apel de urgență atit în vederea 
opririi amplasării rachetelor in 
Europa occidentală, cît și a reve
nirii asupra contramăsurilor de 
răspuns în Europa răsăriteană, 
scrie ziarul italian „L’UNITA" în
tr-un articol intitulat „Eurorache- 
tele pe rampa de lansare". Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu se 
pronunță pentru reluarea tratative
lor și lansează din nou ideea parti
cipării țărilor europene la tratative. 
Conducătorul României reiterează 
propunerea de a se crea o zona 
denuclearizaiă în Balcani, care ar 
putea contribui la succesul Confe
rinței de Ia Stockholm pentru mă-

ca un 
denu-

există 
capăt

goslav „Borba". asupra rolului pe 
care pot să-1 joace țările europene 
în negocierile Est-Vest privind 
dezarmarea, scrie la rindul său 
cotidianul francez „L’HUMANITE". 
Președintele Nicolae Ceaușescu a- 
preoiază că țările membre ale 
bloourilor militare vor trebui să 
joaae un roi mai activ și să parli- 
cipe direct la negocieri, ; ’ ' 
prin aceasta cele două mari 
nucleare să ajungă la un 
relevă ziarul.

Aprecierile conducătorului 
dului si statului nostru făcute in 
interviul acordat ziarului ..Borba" 
sint prezentate și de cotidianul si
rian ..TICHRIN". într-un articol 
publicat sub titlul ..Președintele 
Ceaușescu se pronunță pentru re
ducerea gravității situației Inter
nationale". Președintele României, 
arată ziarul, a exprimat îngrijo
rarea fată de agravarea situației 
internaționale, accentuată în pre
zent de trecerea la instalarea ra
chetelor americane cu rază medie 
de acțiune in Europa și de hotă- 
rirea U.R.S.S. de a adoota contra- 
măsuri si de a se retrage de la 
convorbirile de la Geneva. Este 
evidențiat apelul șefului statului 
român la intensificarea eforturilor 
pentru soluționarea grabnică a pro
blemelor periculoase care amenin
ță omenirea cu o catastrofă nu
cleară.

Șeful statului român 
rizat alianțele 
nice, existenta 
cauza actualei 
internațională, 
vest-german ..DIE WELT" 
colul ..Bucureștlul 
vioreze dialogul Est-Vest". consa
crat interviului acordat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu ziarului ita
lian ..Paese Sera". Președintele 
României a cerut S.U.A. să nu mai 
trimită noi rachete, iar cele deja 
sosite să nu fie puse în stare de 
acțiune, ci să fie depozitate, relevă 
ziarul, menționind opinia conform 
căreia aceasta ar putea conduce la 
situația ca Uniunea Sovietică să nu 
treacă la aplicarea contramăsurilor 
anunțate si să se procedeze la re
luarea tratativelor. Ziarul aminteș
te că președintele Nicolae Ceaușescu 
a cerut în repetate rînduri ambelor 
mari puteri să oprească atit am
plasarea noilor rachete, cit si apli
carea contramăsurilor anunțate, 
într-un interviu anterior, acordat 
ziarului austriac „Arbeiter Zei- 
tung“, adaugă cotidianul, președin
tele Nicolae ~ 
neinstalarea 
Vest drept o 
istorică pusă 
tru existența 
pe planeta noastră.

Propunerile formulate de șeful 
statului român, în interviul acordat 
ziarului ..Paese Sera", pentru rea
lizarea unui acord corespunzător 
privind eliminarea armelor nuclea
re de pe continentul european au 
fost prezentate pe larg de agenția 
FRANCE PRESSE. Președintele 
Nicolae Ceaușescu. scrie agenția, a 
subliniat că. în situația creată, este 
necesar să se facă totul pentru re
luarea negocierilor de la Geneva, 
să se' revină la situația anterioară, 
ceea ce presupune atit oprirea am
plasării rachetelor americane, cit si 
oprirea realizării contramăsurilor 
anunțate de Uniunea Sovietică. Nu
mai pe această bază se pot desfă-

militare 
acestora 
încordări 

scrie

ajutind 
i puteri 

acord,
parti-

a caracte- 
ca anacro- 
constituind 
din viata 
cotidianul 

în arti- 
dorește să în-

sura negocieri care să ducă la un 
acord corespunzător.

în continuare, este prezentată 
ideea președintelui Nicolae 
Ceausescu potrivit căreia acum 
esențialul este de a opri aplicarea 
in viată a măsurilor si de o parte 
si de alta, subliniindu-se că tarile 
pe teritoriul cărora urmează să se 
amplaseze rachete au o răspundere 
deosebit de mare.

Aceleași idei sint evidențiate si 
în relatarea agenției REUTER, con
sacrată interviului acordat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu ziarului 
„Paese Sera".

Agenția italiană A.N.S.A.. reluînd 
Pasaje largi din același interviu, 
subliniază aprecierea președintelui 
Nicolae Ceaușescu potrivit căreia 
se poate spune că existenta blocu
rilor militare a devenit un anacro
nism si o cauză a actualei încordări 
din viata internațională, in special 
din Europa. De asemenea. este 
pusă în evidentă opinia șefului 
statului român că o deosebită im
portantă pentru depășirea neincre- . 
derii care s-a creat, pentru întări
rea încrederii si colaborării intre 
țările europene o va avea Confe
rința de la Stockholm.

Președintele Nicolae 
s-a pronunțat pentru o 
miniștrilor de externe 
membre ale N.A.T.O. si 
tului de la Varșovia 
pună capăt impasului ’ 
mele nucleare în Europa, pentru o 
întilnire cit mai apropiată intre 
miniștrji de externe sovietic și 
american, precum și pentru pregă
tirea unei conferințe între pre
ședinții U.R.S.S. si S.U.A.. eviden
țiază ASSOCIATED PRESȘ. Este 
de dorit ca toate statele din'Euro
pa să participe nemijlocit 1,1 reali; 
zarea unui acord intre cele două 
părți, a spus președintele Româ
niei. Odată reluate tratativele de la 
Geneva — arată, in continuare, 
agenția citată — România con
sideră că ar fit necesar ca, paralel 
cu negocierile dintre Uniunea So
vietică și Statele Unite ale Ameri
cii, .să funcționeze și o comisie con
sultativă a țărilor celor două 
blocuri militare pentru a analiza 
diferite aspecte ale realizării unui 
acord.

Ziarul brazilian „O ESTADO DE 
SAO PAULO" scoate in evidență 
sublinierile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind necesitatea de 
a se face
noua 
de a 
chete 
ropa . 
anunțate de Uniunea Sovietică, de a 
6e relua tratativele de la Geneva 
pentru realizarea unui acord cores
punzător.

România consideră că ar fi nece
sară o întilnire specială a miniștri
lor de externe ai țărilor din cele 
două blocuri militare, care să ajute 
la reluarea convorbirilor, paralel cu 
o întilnire între miniștrii de ex
terne ai Uniunii Sovietice și State
lor Unite ale Americii și cu pregă
tirea unei întîlniri intre președinții 
celor două țări, scrie ziarul belgian 
„LE DRAPEAU ROUGE", ' 
relatare 

. acordat
Ceaușescu 
„Arbeiter Zeitung".

Inițiativele și pozițiile construc
tive ale României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, in special cele 
privind oprirea cursei înarmărilor 
nucleare și prevenirea unei confla
grații atomice, au fost prezenta
te in mai multe articole de coti
dianul canadian „THE CITIZEN". 
Ziarul apreciază că intre propu
nerile României și ale Canadei sint 
multe puncte comune sau foarte 
apropiate. Este subliniată în mod 
deosebit aprecierea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, făcută in in
terviul acordat ziarului „Toronto 
Star", potrivit căreia România 
Canatla vor conlucra in viitor 
mai activ pentru dezarmare, t 
și colaborare egală intre toate na
țiunile lumii. Sint prezentate, de 
asemenea, pozițiile exprimate de 
șeful statului român privind im
portanța opririi instalării de către 
S.U.A. a rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune in Europa, 
ca si a opririi aplicării contramă
surilor anunțate de U.R.S.S. și a 
reluării negocierilor sovieto-ame- 
ricane de da Geneva. „The Citizen" 
amintește apelurile adresate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu con-

Ceausescu 
întîlnire a 
ai țărilor 

. ale Trata- 
menită să 

privind ar-

totul pentru a sc opri 
cursă a înarmărilor nucleare, 
se oori instalarea de noi ra- 
niucleare americane în Eu- 
și aplicarea contramăsurilor

consacrată
de tovarășul 

cotidianului

într-o 
interviului 

Nicolae 
austriac

• Și
Și 

pace

Ceaușescu considera
rachetelor în Est și

sarcină de răspundere ’. ducătorilor Uniunii Sovietice și Sta
in fața Europei, pen- 
popoarclor și a vieții

telor Unite ale Americii pentru în
cetarea amplasării de 
nucleare în Europa și 
luarea negocierilor.

România dorește să 
înțelegeri corespunzătoare care 
permită organizarea unei 
rințe balcanice la nivel înalt __
tru transformarea Balcanilor într-o 
zonă denuclearizată și acțibnează 
cu hotărire pentru îmbunătățirea 
raporturilor de bună vecinătate, 
prietenie și cooperare in Balcani, 
întreținînd bune relații cu toate ță
rile balcanice, subliniază ziarele 
grecești „ELEFTHERI GNOMI" 
„KATHIMERINI" 
ce relatează despre 
perților din țările 
cepută la Atena.

noi rachete 
pentru re

se realizeze 
să 

confe- 
pen-

și .,ETHNOS", 
intilnirea ex- 
balcanice în

(Agerpres) 7

STOCKHOLM 21 — Trimisul Agerpres, Victor Martalogu, transmite : 
In cadrul Conferinței pentru măsuri de încredere și securitate și pentru 
dezarmare în Europa, care se desfășoară la Stockholm, s-au încheiat ședin
țele plenare, ultimii vorbitori reliefind, ca și ceilalți reprezentanți al sta
telor participante care au luat cuvintul pină acum, necesitatea ca fo
rumul din capitala Suediei să continue procesul început la Helsinki, să 

. aducă o contribuție importantă la oprirea actualelor tendințe negative din 
viața internațională, la restabilirea și dezvoltarea dialogului și încrederii 
reciproce. Un accent deosebit a fost pus pe imperativul ca această con
ferință să se soldeze cu adoptarea unor măsuri concrete, practice de în
tărire a increderii și securității, de stopare a cursei înarmărilor și tre
cere la dezarmare, pentru promovarea largă a unei politici de pace, in
dependență, securitate, și înțelegere

Asistăm încă la utilizarea forței 
sau la amenințarea cu folosirea ei 
in relațiile internaționale, la un ciclu 
nestăvilit al politicii de forță, i 
își găsește expresia nu numai 
forța’ militară propriu-zisă, dar 
într-o gamă largă de presiuni 
natură politică, economică, finan
ciară și tehnologică — a declarat 
ministrul afacerilor externe al Gre
ciei, Ioannis Haralamboupoulos. Pe 
de altă parte, proliferarea armelor 
nucleare devine tot mai complexă 
din cauza dezvoltării unor armamen
te din ce în ce mai perfecționate. 
După instalarea rachetelor cu rază 
medie de'acțiune, situația în Europa 
s-a deteriorat în mod grav.

Vorbitorul a reliefat irțsemnătatea 
deosebită a Declarației comune a 
președintelui Nicolae Ceaușescu și 
primului ministru Andreas Papan- 
dreu și a apelului lor comun adre
sat conducătorilor U.R.S.S. și S.U.A. 
pentru a se opri cursul spre agra
varea situației pe continent și în 
lume, pentru Încetarea cursei înar
mărilor 
primul 
logului, 
politici 
curitate

încheiere,
: Dacă dorim să creăm o atmos- 
de încredere care să ducă în 
din urmă la destindere auten- 
toți participanții trebuie să

internațională.

dar actuala conferință este de 
să deschidă noi posibilități 
îmbunătățirea relațiilor dintre

care 
în 

' și 
de

și trecerea la dezarmare, in 
rind nucleară, reluarea dia- 

promovarea largă a unei 
de pace, independență, se- 
și înțelegere internațională, 

ministrul grec ain 
spus 
feră 
cele 
tică, . . . .
adopte o atitudine conciliantă și să 
fie animați de dorința dp a ține 
seama de interesele și aspirațiile 
legitime ale popoarelor.

Ministrul de externe al Turciei, 
Vahit Halefoglu, a apreciat că or
ganizarea Conferinței de la Stock
holm este dovada vitalității 
cesului de la Helsinki, a 
parte integrantă este, iar 
zența miniștrilor de externe mar
chează voința politică a statelor par
ticipante de a îmbunătăți climatul 
internațional. Conferința, a spus el, 
se întrunește într-o perioadă cînd 
sentimentul care predomină în rin
dul Opiniei publice este acel de 
preocupare și îngrijorare în legătură 
cu ritmul crescind al înarmărilor, 
cu amenințări’" la adresa păcii in
ternaționale. .ucrederea constituie o 
condiție prealabilă a unor relații 
sănătoase și a unei cooperări fruc
tuoase între state, ca și pentru suc
cesul eforturilor depuse in direcția 
realizării dezarmării. Conferința de 
la Stockholm oferă tuturor un prilej 
care nu trebuie pierdut, a spus mi
nistrul, turc. Ea poate contribui la 
crearea unei atmosfere de încredere 
reciprocă. Aplicarea cu strictețe a 
măsurilor de sporire a încrederii 
care vor fi convenite, ca și respec
tarea instrumentelor internaționale 
existente sînt esențiale pentru creș
terea stabilității și apărarea păcii și 
securității, a Încheiat ministrul turc.

Reprezentantul Principatului Mo
naco, contele de Lesseps, a relevat că 
apărarea păcii, atit de des pusă în 
pericol din cauza cursei nestăvilite a 
înarmărilor, a neînțelegerilor, neîn
crederii. justifică orice efort. Arsena
lele de pe continent fac ca secu
ritatea europeană să fie în perma
nență amenințată. Această amenin
țare întreține un climat de neliniște. 
Este, deci, indispensabil și urgent să 
fie găsite mijloacele pentru redu
cerea acestui pericol permanent. 
Această sarcină revine Conferinței 
de la Stockholm, ale cărei rezultate 
vor fi semnificative în măsura în 
care toți participanții vor fi animați 
de același spirit și de dorința de ac
țiune.

pro- 
cărui
pre

Regretînd suspendarea tratativelor 
de la Geneva și 
trui dc externe 
Colette Flesch, a 
negociere asupra 
dere și securitate nu va putea cămine 
decît incompletă fără reluarea aces
tora.

După ce a subliniat necesitatea ca 
lucrările Conferinței de. la Stockholm 
să se desfășoare într-o atmosferă 
constructivă, vorbitoarea a arătat :

Inițiativele ce vor fi prezentate în 
prima fază a conferinței se vor re
feri doar la forțele convenționale. 
Dar adoptarea unor măsuri de natură 
să creeze un climat european mai si
gur și neafectat de suspiciuni va fa

de la Viena, minis- 
al Luxemburgului, 
subliniat că orice 
măsurilor de încre-

voriza și negocierile care vor avea 
drept obiect reducerea, amenințării 
nucleare. Luxemburgul abordează 
Conferința de la Stockholm intr-un 
spirit constructiv și animat de do
rința de a se obține rezultate con
crete și eficiente, astfel incit să con
tribuie la statornicirea unui climat de 
cooperare.

R.P. Ungară este ferm convinsă că 
procesul de la Helsinki răspunde in
tereselor fundamentale ale popoare
lor europene, a declarat ministrul un
gar al afacerilor externe, Peter Var- 
konyi. în actuala situație încordată, 
considerăm că posibilitățile proce-

natură 
pentru 
statele 

participante, a declarat ministrul de 
externe al Islandei, Geir Ilallgrim- 
sson. Atrăgind atenția asupra rezul
tatelor nesatisfăcătoare din diverse 
foruri de negociere in domeniul con
trolului armamentelor, asupra faptu
lui că și documentele convenite iri 
cadrul O.N.U. rămin neaplicate, vor
bitorul a subliniat că aceasta nu tre
buie să descurajeze, ci. dimpotrivă, să 
sporească voința participanților de a 
obține rezultate substanțiale la aceas
tă conferință.

Secretarul Consiliului pentru afa
cerile publice al Vaticanului, Achille 
Silvestrini, a declarat că, pentru pri
ma dată după mai multi ani. în sec
toarele cele mai delicate ale vieții 
internaționale se constată 6 reducere 
drastică a căilor de dialog și nego
ciere. o creștere evidentă a tensiu
nilor și riscurilor. Cursa înarmărilor 
poate deveni incontrolabilă, teama și 
agresivitatea au sporit deja, stimu
late de incertitudine și de neîncre
dere. Pornind de la aceasta, deși nu 
se consideră competent pentru o 
dezbatere tehnico-militară. Vatica
nul va încuraja cu convingere iniția
tivele și propunerile constructive ce 
vor fi prezentate la cbnferintă.

© Forumul din capitala Sue
diei trebuie să continue proce
sul de edificare a securității și 
cooperării pe continent.

® O cerință primordială — 
reluarea dialogului, promo
varea largă a unei politici de 
pace, independență și înțele
gere internațională.

© Abolirea politicii de forță 
și amenințare cu forța, elabo
rarea unor măsuri de întărire a 
încrederii, de oprire a cursei 
înarmărilor și trecere la dezar
mare se impun ca cerințe fun
damentale ale asigurării păcii 
și dezvoltării colaborării între 
toate statele.

Obiectivul Conferinței de la Stock
holm este de a transforma conti
nentul european intr-un loc mai si
gur pentru oamenii care trăiesc aici, 
a spus ministrul de externe britanic, 
Geoffrey Howe. Urmărim să în
cheiem o serie de acorduri, dar nu 
doar de dragul de a le încheia, ci 
de a le pune în practică. Cele ce ar 
urma să ■ fie realizate. începînd de 
acum, vizează creșterea încrederii în 
domeniul militar. Conferința din 
capitala suedeză nu poate însă în
locui negocierile de la Geneva și de 
la Viena. care trebuie reluate.

Vorbitorul a arătat că pentru reu
șita conferinței este nevoie de an
gajamentul tuturor, de măsuri con
crete, practice și aplicabile. Ei a 
prezentat in continuare o serie de 
direcții in care ar trebui să se ac
ționeze. după părerea tării sale, pen
tru reducerea neîncrederii și pentru 
creșterea securității, menționând că 
delegația britanică este, in același 
timp, gata să analizeze și propune
rile celorlalte state participante.

șului de la Helsniki nu sînt nicide
cum epuizate și că, prin eforturile 
comune ale tuturor statelor partici
pante, această conferință poate juca 
un rol important. în ceea ce ne pri
vește, noi sintem ca și pină acum in
teresați în reducerea încordării, con
tinuarea procesului de securitate eu
ropeană, diminuarea pericoluLui de 
confruntare militară și dezvoltarea 
normală a colaborării internaționale. 
Guvernul ungar este interesat ca 
actuala conferință să-și îndeplineas
că mandatul, să elaboreze o serie de 
măsuri care să se completeze reci
proc pentru întărirea încrederii și 
securității și traducerea lor neîntâr
ziată în viață.

Ungaria este pregătită pentru tra
tative serioase, constructive, . privind 
crearea, in Condiții corespunzătoare, 
de zone libere de arma atomică în 
diferite regiuni ale Europei, fiind in
teresată ca Europa să fie liberă atit 
de arma nucleară, cit și de cea chi
mică.

Hans Brunhart, șeful guvernului și 
ministrul de externe al statului 
Liechtenstein, a subliniat necesitatea 
ca lucrările acestui forum să respecte 
întocmai normele care stau la baza 
C.S.C.E. și, prin urmare, ca negocie
rile să se poante nu 
bloc, ci între cele 35 
rane participante.

Statele mici trebuie 
negocieri în condiții _____
acestea fiind in primul rînd intere
sate in promovarea unor relații de 
bună vecinătate intre state. Răspun
derea principală pentru ajungerea la 
rezultate corespunzătoare in cadrul 
conferinței revine statelor cu un po
tențial militar ridicat, care trebuie să 
contribuie la reducerea încordării și 
crearea unei baze trainice păcii in 
Europa — a relevat, de asemenea, 
vorbitorul.

de la bloc la 
de state suve-

să participe la 
de egaliitaite.

în ultimii ani s-a înregistrat o ten
dință negativă in relațiile Est-Vest,

întihiri ale ministrului
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, care a participat 
la lucrările de deschidere a Confe
rinței pentru măsuri de încredere si 
securitate și pentru dezarmare în 
Europa, a avut la Stockholm întîlniri 
cu miniștrii de externe ai Belgiei,

AGENȚIILE DE PRESA 
e scurt

ANALFABETISMUL ÎN LUME, 
în cadrul unei conferințe de presă, 
care a avut loc în capitala Nige
riei. Lagos, directorul general al 
UNESCO. Amadou Mahtar M’Bow, 
a arătat că în lume există 
in prezent 800 milioane de analfa- 
beți adulți si 125 milioane de copii 
de vîrstă școlară care nu au avut 
posibilltatea de a invăta să scrie și 
să citească, 
eliminarea 
cesar ca 
general si 
lumii.

din popplația activă). O sta
tistică guvernamentală publicată la 
Washington dezvăluie că numărul 
celor nou înscriși pe listele de șo
maj ale guvernului in prima săptă- 
mină a anului curent a fost de 
358 000.

E1 a subliniat că pentru 
acestui flagel este ne- 
învătămîntul să devină 
liber în toate țările

SERIE DE NEGOCIERIO NOUA
comerciale intre Japonia și S.U.A. a 
început la Tokio. în cadrul primei 
runde de convorbiri nu s-au înre
gistrat progrese privind cererile 
Statelor Unite de sporire a impor
turilor nipone de produse agricole 
americane, relatează agenția Kyodo.

ȘOMAJUL ÎN S.U.A. în pofida 
relansării de care se voroeste în 
economia americană, numărul șo
merilor in Statele Unite continuă 
să se mențină ridicat — potrivit 
statisticilor guvernamentale — la 
9,2 milioane (adică 8.2 la sută

DATORIA EXTERNA A FILIPI- 
NELOR. După cum informează zia
rul ..Business Day“. Filipinele. care 
au o datorie externă de 25 miliarde 
dolari, au obținut din partea bănci
lor creditoare un nou moratoriu de 
90 zile asupra datoriilor scadente.

INAUGURAREA UNOR OBIEC
TIVE ECONOMICE IN INDONE
ZIA. Președintele Indoneziei, Su
harto, a inaugurat in Sumatra două 
obiective industriale importante ale 
țării : o uzină de îngrășăminte 
chimice și o uzină de lichefiere a 
gazelor naturale. Construită la 
Lohk Seumawe, uzina de îngrășă
minte chimice va avea o producție 
anuală de 570 000 tone, in timp ce 
al doilea obiectiv uzina de la 
Arun — va permite Indoneziei să-și 
sporească considerabil producția și 
exportul de gaze naturale liche
fiate.

Secretarul de stat pentru proble,. 
externe si politice al Republicii San 
Marino, Giordano Bruno Reffi, a 
apreciat că reunirea Conferinței de 
la Stockholm confirmă fără echivoc 
obligația si răspunderea statelor de 
a iniția și adopta măsuri care să ga
ranteze pacea și securitatea, respec
tarea și recunoașterea drepturilor 
tuturor. Este necesar insă ca aceste 
măsuri să fie cu adevărat eficiente, 
să întărească încrederea și destin
derea. să elimine confruntarea și să 
realizeze ' .... __
Iul unor instrumente internaționale 
eficace, 
portanta 
aduce statele mici la efortul comun 
de căutare și 
blemelor care 
rinței.

dezarmarea, sub contro-
Vorbitorul a subliniat im- 
contributiilor pe care le pot

găsire de soluții pro
fitau în fata confe-

externe al Finlandei,Minlstrul de ______________ ,
Paavo Văyrynen, a exprimat speran
ța că. prin aranjamente oficiale, re
giunea nordică a Europei .va fi ex
clusă in mod neechivoc din sfera 
speculațiilor legate de evoluția stra
tegiei • nucleare. Astăzi, în era anihi
lării totale, războiul nu poate repre- 

■ zenta un mijloc rațional pentru pr 
movarca intereselor naționale — 
arătat el. întrșun conflict militar în 
Europa nu ar exista învinși și în
vingători. Cu toate acestea, aici se 
află cea mai ucigătoare concentrare 
de arme, atit nucleare cît și conven
ționale. Accelerarea înarmărilor 
amenință securitatea tuturor, iar 
cursa armamentelor întreține încor
darea. în acțiunile ce vor fi între
prinse este necesar să se ia in con
siderare interesele de securitate șl 
preocupările tuturor statelor partici
pante.Finlanda 
ferinței ca un 
zind realizarea 
unor progrese.
conferința va 
eforturi pentru 
măr'i efective in Europa — a subli
niat ministrul finlandez. •

vede activitatea con- 
proces in etape, vi- 

chiar de la inceput a 
în următoarea etapă, 
trebui să desfășoare 
realizarea unei dezar-

de externe al României
Marii Britanii. Ciprului. Iugoslaviei. 
Maltei. Suediei și Turciei.

Au fost discutate probleme vizînd 
promovarea și dezvoltarea relațiilor 
bilaterale, precum și chestiuni afla
te în atenția Conferinței de la 
Stockholm și. în general, ale secu
rității și păcii în Europa si in lume.

ÎN ZIMBABWE urmează să în
ceapă in luna februarie lucrările 
de construcție a unei statii terestre 
de comunicații prin satelit, care va 
deveni operațională în aprilie 1985, 
s-a anunțat la Harare. Noua insta
lație va asigura posibilități sporite 
de comunicații directe cu alte țări, 
va mări mult operativitatea trans
miterii mesajelor.

Johnny Weissmfiller,DECES.
unul dintre cei mai cunoscuțl in
terpret! ai eroului principal din 
filmele_ cu .,Tarzan", a incetat din 
viață sîmbătă în localitatea mexi
cană Acapulco, in urma unei înde
lungate suferințe. înainte de a se 
fi afirmat in film. Johnny Weiss- 
miiller a fost multiplu campion 
olimpic la înot, desfășurînd o pro
digioasă activitate sportivă. în to
tal, el a stabilit 67 recorduri mon
diale, a cîștigat 5 medalii de aur 
la două olimpiade și nu a fost 
niciodată învins în concursurile la 
care a luat parte.

NOUL VAL DE FRIG, care s-a 
abătut zilele trecute asupra regiu
nilor din vestul mijlociu al S.U.A., 
a cuprins acum șl zonele din nord- 
est. După temperaturile record de 
minus 54 grade Celsius, din unele 
zone ale Munților Stincoși, consem
nate la începutul săptăminii, la Mi
nong, în statul Missouri, termome
trele indicau vineri noaptea minus 
40 grade Celsius. Cel puțin 20 de 
persoane și-au pierdut viața din 
cauza gerului.
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