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Săptâmlna aceasta - o sapîamina de maximii concentrare 
a forțelor pentru încheierea msimintarilor si recoltări I
• Rezultatele din zilele de 1 și 2 octom

brie demonstrează că ritmul de lucru 
poate să fie și trebuie mult inten
sificat.

• Griul mal este de semănat pe 74 la 
sută din suprafața prevăzută, ceea ce 
impune accelerarea la maximum a vi
tezei zilnice de lucru, mai ales în ju
dețele întîrziate.

• Porumbul a mai rămas de strîns de 
pe 22 la sută din suprafața cultivată, 
soia — de pe 19 la sută, orezul — 
de pe 78 la sută.

• Scăderea accentuată a temperaturii 
face necesară mobilizarea de forțe 
sporite la strîngerea legumelor, fruc
telor șl strugurilor, spre a se evita 
orice pierderi de recoltă.

• Pretutindeni, produsele culese și afla
te în cîmp să fie grabnic transportate 
șl puse la adăpost, folosindu-se în 
acest scop autocamioanele reparti
zate și toate atelajele din comune.

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ, LOCUITORI Al SATELOR!

Folosiți din plin mijloacele mecanice, fiecare oră, fiecare zi, pentru a - 
încheia însămințările pînă la 10 octombrie! ‘

Faceți totul pentru a asigura stringerea și depozitarea grabnică a întregii 
recolte, livrarea integrală la fondul de stat a cantităților de produse prevăzute /

k__________________ ;------------------------------>

ÎNCEPÎND DIN ACEST TRIMESTRU - HOTĂRÎTOR PENTRU 

REALIZAREA SARCINILOR ECONOMICE PE 1983

Generalizarea acordului global mobilizează puternic colectivele muncitorești

PENTRU ÎNDEPLINIREA INTEGRALĂ 
A PLANULUI LA PRODUQIA FIZICĂ

După eum se știe, incepînd cu data de 1 octom
brie a.c., in întreaga economie s-a trecut la genera
lizarea organizării și retribuirii muncii în acord global, 
potrivit prevederilor recentului decret al Consiliului de 
Stat. S-a creat astfel un cadru organizatoric și de 
stimulare materială unitar, in care fiecare om al mun
cii, de la muncitor la director, poartă o răspundere 
clară pentru modul In care ișl realizează sarcinile, în 
așa fel incit planul pe ansamblul întreprinderii să fie 

.îndeplinit la toți indicatorii cantitativi și calitativi.

Continuăm ancheta ziarului In legătură cu modul în 
care s-a trecut în unitățile economice la generaliza
rea acordului global, urmărind acțiunile concrete ini
țiate în aceste zile în întreprinderi pentru realizarea 
exemplară a planului pe acest an la producția fizică 
și export, în condiții de înaltă calitate, pentru creșterea 
mai accentuată a productivității muncii, reducerea 
mai substanțială a cheltuielilor de producție, pentru 
sporirea continuă a eficienței întregii activități eco
nomice.

Hotărirea unanimă a metalurgiștilor: zi de zi, 

muncă de calitate și inaltă eficiență
întreprinderea de țevi „Republica" 

din Capitală ocupă un loc deosebit 
de important în angrenajul meca
nismului nostru industrial, produ
sele sale fiind Intens solicitate de 
cele mai diverse sectoare ale eco
nomiei naționale, de industriile 
constructoare de mașini, energetică, 
ctimică, petrolieră, de șantierele de 
itvestiții j.a. în același timp, ca 
urmare a înaltului lor nivel tehnic 
și calitativ, produsele fabricate aici 
snt exportate în 33 de țări, între 
care R. T. Germania, Japonia, 
U.R.S.S., Suedia, S.U.A. Ca atare, 
întreprinderii bucureștene îi revin 
an de an sarcini tot mai complexe, 
tot mai mobilizatoare. Este, deci, 
cu atît mai meritoriu faptul că 
prin rezultatele obținute în pro
ducție colectivul său de muncă a 
reușit să se situeze permanent 
printre unitățile fruntașe în întrece
rea socialista. Iar una din explica
țiile poziției fruntașe a acestui co
lectiv constă în modul stăruitor în 
care s-a acționat aici pentru aplica
rea cît mai eficientă a acordului glo
bal, care la întreprinderea bucureș- 
teană s-a introdus în urmă cu 10 ani. 
cuprinzînd, la data apariției recen
tului decret al Consiliului de Stat,

aproape 70 la sută din personalul 
muncitor.

Dar să urmărim cum se acționează 
în această . unitate, unde s-a acumu
lat o bună experiență in aplicarea 
acordului global, pentru îndeplini
rea exemplară a planului pe ultimul

La întreprinderea de țevi 
„Republica** din Capitală 

trimestru al anului șl pe întregul an, 
acum, cînd în întreaga economie s-a 
trecut la generalizarea acestei for
me superioare de organizare și re
tribuire a muncii, potrivit noilor re
glementări cuprinse in decretul Con
siliului de Stat

— Pe baza rezultatelor obținute în 
opt luni din acest an — ne spune 
secretarul comitetului de partid al 
secției a Il-a laminoare, Mihalcea 
Tașcă — întreprinderea noastră se 
situează pe primul loc în întrece
rea socialistă dintre unitățile din 
industria prelucrărilor metalurgice.

Realizările lunii septembrie sînt, de 
asemenea, foarte bune, planul fiind 
îndeplinit la toți indicatorii. Avem 
deci motive serioase să fim min
ări de rezultatele obținute în 
acest an în producție, dar și de 
faptul că munca noastră este apre
ciată întotdeauna la adevărata va
loare. Colectivul nostru, ca dealtfel 
toți oamenii muncii din industria 
metalurgică, beneficiază de majora
rea retribuției din luna octombrie, 
ceea ce dovedește grija de care ne 
bucurăm noi, metalurgiștii, din par
tea conducerii partidului, a tovară
șului Nicolae Ceaiișescu. Măsurile 
de creștere a retribuției, generaliza
rea acordului global îndeamnă co
lectivul nostru să muncească mai 
bine, mai spornic, astfel încît și la 
sfîrșitul anului să ne situăm printre 
primii, printre colectivele , fruntașe 
in întrecerea socialistă.

La rindul său, laminoristul Dio- 
nisie Broască, din aceeași secție, ne 
declara :

— Din cuvântările recente ale

Uîe ȘTEFAN 
Dumitru TÎRCOB

(Continuare in pag. a Il-a)

Imagine de pe Șantierul hidrocentralei Porțile de Fler II Foto : C. Georgescu

Energii umane la temeliile 
unei noi cetăți energetice

PRINTRE CONSTRUCTORII HIDROCENTRALEI PORȚILE DE FIER II
T

La' Ostrovu Mare, acolo 
unde Dunărea ține, de 
milenii, cu tandrețe, în 
palmă o fărîmă de uscat 
mustind 
poposit 
printre 
nari din 
care abia azi unii se abat 
de la tradiție și se alătură 
puternicului detașament de 
constructori veniți aici din 
toate colțurile țării, să con
struiască Porțile de Fier 
II ; am poposit, cum spu
neam, intr-o casă de oa
meni gospodari, cu bunici 
tineri și nepoți la vîrsta 
abc-ului, să aflu poves
tea micului Ostrov Mare. 
Gazdele mele păstrează, 
ca pe o relicvă de preț, 
un fel de cronică scrisă 
de mîna străbunicului, 
care a închis ochii acum 
18 ani. Scrie moș Cola, pe 
numele lui întreg Nicolae 
Bîldescu, inimosul croni
car, cîte s-au abătut 
peste această bucățică de 
pămînt și peste oamenii ei 
de-a lungul secolelor, și 
mai scrie că abia în anii 
de după Eliberare insula a 
înflorit cu adevărat. Oa
menii șl-au construit case 
noi. școală, dispensar ; în 
1959 comuna a fost coope- 
rativizată ; și adaugă, cu 
o siguranță da sine la ___ _________ ____
cafe experiența celor a-,..MW fiecare lor li, .se vbr la'jele 
pfpăpe 100 de ani H în-* *•-*----- -----
dreptățea, că lucrurile s-au 
așezat, că rosturile satului 
și ale Dunării nu mai pot 
să se schimbe...

De-ar trăi moș Cola să 
vadă Porțile de Fier făcute 
d« mîna omului, aici, la

de istorie, am 
deunăzi, mal întîi 
localnici — mari- 
tată-n fiu, dintre

zeci de kilometri în aval 
de adevăratele Porți de 
Fier ! Unul din strănepoții 
săi, cel care păstrează te
zaurul de slove lăsat de 
bătrin, lucrează în 
Șantierului național al ti
neretului... De fapt, conti
nuă, în felul lui, cronica. 
Cronica nouă a Ostrovului 
Mare, care se concentrează 
în aceste cuvinte : Por
țile de Fier II. Este nu
mele celei de-a doua hi-

a tradiției Porților de 
Fier I ce se înscrie în 
programul comun româ- 
no-iugoslav de amenajare 
și exploatare judicioasă a 

cadrul apelor Dunării potrivit în
țelegerilor stabilite la cel 
mai înalt nivel.

Constructorii venițl 
Ostrovu Mare, mulți 
tre ei de la Porțile 
Fier I sau de pe alte 
tiere hidroenergetice 
țării, au făcut, in ultimii

la 
din- 

de 
șan- 

ale
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drocentrale româno-iugo- 
slave de pe Dunăre, afla
tă acum în plină con
strucție ; o nouă floare a 
prieteniei, care crește aici, 
pe pămîntul insulei, pre-1 
gătindu-se să pulseze 
mari cantități de energie 
electrică în sistemul ener
getic național.

— Hidrocentrala Porțile 
de Fier II. avea să ne spu
nă tovarășul Gheorghe Ji- 
roveanu. directorul viitoa
rei uzine electrice — vă cu- 
nrinde două centrale dis
tincte, una română, alta 
iugoslavă, a cîte opt gru- ___
puri hidroenergetice de 27 aici.

harta geografică acum, 
firul Dunării la Ostrovu 
Mare, este o realitate de
pășită. Cînd vom stabili 
albia definitivă a Dunării, 
vom stabili și 
definitive 
acest loc. 
însă mai 
lucru...

— Vedeți ce frumoase 
sînt betoanele ? A fost o 
vreme nemaipomenită pen
tru betoane în vara asta — 
remarcă maistrul Vasile 
Todirel. Zi și noapte s-a 
putut lucra. Și asta am 
și făcut.

Aflasem de la tovarășul 
Pavel Misaroș, directorul 
grupului de șantiere Por
țile de Fier II, că ritmul 
zilnic al betonărilor a fost 
cu peste 40 la sută mai 
mare decît cel înregistrat 
la Porțile de Fier I. Că 
vara aceasta a permis tur
narea unor volume re
cord de beton.

— Dar nu numai vremea 
bună, îmi spusese directo
rul, este explicația. In 
prima iarnă petrecută aici 
a fost vreme aspră, pă
mîntul era înghețat, părea 
de beton... N-a așteptat 
nimeni sosirea primăverii 
ca să înceapă lucrările.

— Produceam aburi ziua 
și noaptea, să sș dezghețe

; amintește 
Vasile Todirel, N-am 'pier-., 
diit timpul. Cît beton am 
turnat aici n-am turnat 
nicăieri 1

trăsăturile 
ale hărții in 

Pînă atunci 
avem ceva de

doi ani, aproape de ne
recunoscut mica insulă, 
în primul rînd, au trans
format-o în... peninsulă, 
„ancorînd-o“ pe țărmul 
românesc al Dunării. Pe 
urmă au mișcat din loc 
munți de pămînt, 
a planta porți de 
de beton armat în 
apei. Au schimbat 
Dunării... Dintr-o 
liniștită, cu cîteva sute de 
locuitori, Ostrovu Mare a 
devenit, astfel, un fel de 
stup, aproape neîncăpător 
pentru cei peste 10 000 de 
„continentali" ...debarcați 

Mașinile șl <rtl- . . . -
r __de mare Rapacitate,, pămîntul,tei

adătîgă, întf-o . următoare roiesc la'tot pasul. Vasile Todirel.
etapă, cîte. 6 Centrală su
plimentară a două grupuri. 
Primii kilowați vor porni 
de aici anul viitor... Este 
un obiectiv energetic de 
mare amploare, de mare 
importanță, o continuare

pentru 
fier și 

calea 
cursul 
insulă

k
i

— Ne aflăm aici chiar 
sub albia Dunării. Sub... 
apă — îmi spune secreta
rul comitetului de partid, 
tovarășul Mihal Taloescu, 
Dunărea Mare a fost de- 
viată, iar ceea ce arată

Anlca FLORESCU

T

(Continuare in pag, a II-a)^

Să eliberăm Europa de armele nucleare, să transformăm continentul 

nostru intr-o zonă a păcii și înțelegerii intre toate popoarele ! 

Legămînt de pace
Speranța unui gînd să înconjoare 
Pianeta-aceasta albastră pînă cînd 
Se~adeverește pâcea-ntre popoare 
Și verbul ei cu viața luminînd.

Nimic sâ nu stea pus la îndoiala 
Pentru conturul păcii necuprins 
Cît adevărul nu e vorbă goală 
Și dragostea cu totul nu s-a stins.'

Mereu noi punem soare în cuvinte 
Avem Apelul patriei dovadă 
Cu steagul păcii mergem înainte 
înmugurind prin lume sâ se vadă.

Al păcii legămînt simbol ne este 
Printr-un partid, o țară și popor 
Purtat in lume spre înalte creste 
De cel ce ni-i chezaș in tricolor.

Pavel PEREȘ

La mitingul de pace al elevilor liceelor „B. P. Hasdeu", „M. Eminescu" și școlilor generale 
nr. 1 și nr. 5 dip municipiul Buzău

Foto : Dorin Ivan

RELATĂRI DE LA MITINGURI Șl ADUNĂRI ALE OAMENILOR MUNCII - IN PAGINA A III-A

« T1RGUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI - 1983
în aceste zile, Complexul expozl- 

țional de la Piața Scinteii cunoaște 
animația specifică pregătirilor ma
rilor manifestări economice și co
merciale internaționale găzduite 
tradițional de capitala patriei noas
tre. în curind aici lși va deschide 
porțile Tîrgul internațional Bucu
rești. care constituie o nouă și eloc
ventă dovadă a voinței României 
socialiste de a dezvolta cooperarea 
și colaborarea economică reciproc 
avantajoasă cu toate statele lumii, 
in interesul cauzei păcii șl înțele
gerii între popoare. Ediția din acest 
an a tîrgulul — a noua — se va 
desfășura între 6 șl 13 octombrie, 
la- această prestigioasă manifestare 
anunțîndu-și participarea sute de 
firme de peste hotare, cît și nu
meroși expozanți din țara noastră. 
Reporterul a reținut în toiul acestor 
pregătiri cîteva informații în avan
premieră legate de desfășurarea

tîrgulul din acest an. Ele ne sînt 
furnizate de tovarășul Nicolae 
Sttciu, directorul întreprinderii de 
tirguri și expoziții.

— Tîrgul internațional București

• T.I.B. '83 se va desfâ* 
șura între 6 și 13 octom* 
brie • Noua ediție a tîrgu- 
lui reunește expozanți din 

peste 30 de țâri

se înscrie șl la această nouă ediție 
ca una din principalele manifestări 
economice internaționale organizate 
pe continentul european, reunind șl 
de această dată în capitala României 
un mare număr de participant, 
precleează interlocutorul. Țara noas
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tră este, firesc, principalul ex
pozant, la T.I.B. '83 fiind prezen
te un număr de peste 600 de în
treprinderi de comerț exterior, cen
trale industriale, unități producă
toare, institute de cercetare și ingi
nerie tehnologică. Standurile aces
tora oferă o imagine cuprinzătoare a 
progreselor înregistrate de economia 
românească, a potențialului mereu 
crescînd al țării noastre de a parti
cipa la circuitul mondial de valori 
materiale. Organizatorii au luat din 
timp toate măsurile ca participanțil 
români și străini să dispună de 
condiții din cele mai bune de ex
punere, îar publicul vizitator va 
beneficia în permanență de facili
tăți de informare și documentare, 
demonstrațiile practice, filmele, 
formele moderne și atrăgătoare de

Dan CONSTANTIN
(Continuare ta pag. a IH-a)
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Printr-o mobilizare generală a tuturor forțelor de la sate

LA ÎNSĂMÎNTĂRI SI RECOLTARE - VITEZE ZILNICE MULT SPORITE!
9 9

GRĂBIȚI RECOLTAREA PORUMBULUI!
CU CE VITEZE S-A LUCRAT IN ZILELE DE 1 Șl 2 

OCTOMBRIE IN JUDEȚELE DIN ZONA I

Județul
Viteza 

planificatâ 
- în ha

Viteza re 
- în he< 

1 oct.

lalizatâ 
:tare -

2 oct.

Plus sau
minus 

cumulat 
- în ha -

Ialomița 1 750 2 710 1 760 + 970
Brăila 1 750 1 925 2 454 + 879
Timiș 3 000 3 090 3 121 4 211
Tulcea 1 300 1 318 1 349 + 67
Buzău 1 750 1 810 1 755 + 65
Dolj 2 000 1 769 2 130 - 101
Constanța 3 800 3 902 3 494 -204
Giurgiu 2 000 2 220 1 455 -325
Teleorman 2 500 2 610 1 610 -780
Călărași 2 000 1 758 1 442 -800
Arad 1 850 1 915 695 -1 090

Ce concluzii se desprind din tabelul de mai aus, referitor la modul 
in care s-a lucrat în zilele de 1 și 2 octombrie, in județele din zona I. 
la recoltarea porumbului 7 In primul rînd, este de remarcat faptul că 
in cinci județe ritmurile stabilite au fost depășite. Aceasta dă garanția 
că in aceste județd culesul porumbului se va încheia înainte de 
termenul prevăzut — 10 octombrie. Dealtfel, printr-o puternică mo
bilizare a forțelor umane și folosirea judicioasă a mijloacelor meca
nice. această lucrare s-a încheiat în județul Olt și în sectorul agricol 
Ilfov (situate în aceeași zonă, dar care nu au mai fost trecute în tabel) 
cu mult înainte de termenul stabilit. In al doilea rînd. reiese că in 
șase județe vitezele zilnice planificate nu au fost atinse, diferentele 
cele mai mari între suprafețele ce trebuiau culese și cele efectiv re
coltate înregistrindu-se în județele Arad. Călărași si Teleorman.

Timpul poate deveni neprielnic de la o zi la alta și, tocmai de 
aceea, este imperios necesar să se urgenteze recoltarea, astfel incit 
Întreaga producție să fie strinsă si pusă la adăpost într-un timp cît 
mai scurt și fără pierderi.

TULCEA: Culesul porumbului
— după grafic, dar transportul 

din cîmp este anevoios

MĂRIT! RITMUL LA SEMĂNATUL GRIULUI!
CU CE VITEZE S-A LUCRAT IN ZILELE DE 1 Șl 2 

OCTOMBRIE IN JUDEȚELE DIN ZONA A ll-A

In zilele de 1 șl 2 octombrie, pe 
ogoarele județului Tulcea s-a mun
cit intens la strlngerea recoltei. 
Aproape 35 000 de oameni au lucrat 
zilnic Ia recoltarea porumbului, 
sfeclei de zahăr, soiei. cartofilor, 
legumelor și strugurilor, la trans
portul producției. La porumb, de 
exemplu, în cele două zile recolta a 
fost culeasă de pe 2 667 hectare și 
au fost transportate aproape 14 000 
tone, din care 8 000 tone s-au livrat 
la fondul de stat.

Cu toate acestea, tn cîmp există 
aproape 90 000 tone de porumb cu
les. dar netransportat. Cele mal 
mari cantități — peste 50 000 de 
tone -r se află pe tar orturi le întreb 
prinderilor agricole d« stat.' Con
ducerile multora din aceste itnitățl 
invocă lipsa capacității de trahs- 
port. Intr-adevăr, din mijloacele 
de transport repartizate de I.T.A. 
Tulcea. totalizind 2 750 tone capa
citate, au fost asigurate doar 1 724 
tone. De asemenea. I.T.S.A.I.A.

Tulcea nu a pus la dispoziția uni
tăților agricole o capacitate de 
transport de 131 tone. In plus, o 
parte din camioanele repartizate 
unităților există doar pe hîrtie sau 
efectuează alte transporturi. Bună
oară, la coloana nr. 11 a I.T.S.A.I.A. 
din cele 19 autocamioane doar 
nouă transportau produse agricole 
din cîmp. Unde se aflau celelalte 
10 autocamioane ? Cel cu numărul 
de înmatriculare 31 TL-1900 trans
porta ambalaje la popasul turistic 
din comuna Murighiol ; trei se 
aflau în reparații la autobaza din 
Tulcea ; alte două, cu o capacitate 
de 13 tone fiecare, nu făceau alt
ceva decît să „vînture“ porumbul 
de la o bază la alta, în isc să 
transporte recolta din cîmp. Nu am 
putut afla unde există alte patru 
autocamioane de la coloana respec
tivă. Nici șeful coloanei, Gheorghe 
Iftode, nu știa unde sînt.

în mai multă unități, transportul 
porumbului întîrzie și din cauză- că 
autocamioanele sosesc în cîmp, la 
încărcat. în jurul orei 10. Este ca
zul întreprinderii agricole de stat 
Sarinasuf, unde, prima cursă la 
baza de recepție s-a efectuat de 
cele sase autocamioane abia la 
11.45. Din. această cauză, pînă la 
căderea serii, mijloacele auto din 
unitatea respectivă au făcut doar 
două drumuri Ia o distanță de 10 
km. Dacă la bazele de recepție 
s-au creat condiții pentru descăr
carea operativă a autocamioa
nelor — amenajarea unui nu
măr sporit de platforme, de 
planuri înclinate pentru bascu
larea camioanelor — nu In toate 
unitățile, au fost mobilizați oame
nii necesari în cîmp, la încărcarea 
autocamioanelor. Ne referim, bună
oară, la cooperativa agricolă Muri
ghiol, unde în cîmp, la încărcat, 
se aflau doar cinci cooperatori.

Pentru înlăturarea deficientelor 
care îngreunează transportul și li
vrarea producției de porumb în ba
zele de recepție, comandamentul 
județean pentru agricultură a sta
bilit noi măsuri. In toate unitățile 
agricole s-au organizat echipe pen-' 
tru încărcarea și descărcarea mij
loacelor de transport, care să asi
gure executarea acestor operații în 
cel mult 30 de minute. A fost mă
rit, .de asemenea, numărul bazelor 
volante cu încă nouă, redueîndu-se 
astfel distanța de transport. Tot
odată, comandamentul județean a 
dispus creșterea parcului de mij
loace auto repartizate la transpor
tul producției agricole. Este vorba 
de capacități de transport suplimen
tare dirijate de la unitățile econo- 
miee, care însumează 950 tone. Zil
nic este analizat modul în care se 

'desfășoară transportul producției 
agricole și se stabilesc măsuri ope
rative pentru asigurarea ritmului 
planificat.

Neculal AM1HULESE1 
corespondentul „Scînteii"

Județul ,
Viteza 

planificatâ 
- in ha -

Viteza realizate Plus sau 
minus 

cumulat 
- în ha -

- in 
1 oct.

hectare -
2 oct

Bacău 3 350 3 350 3 350
Dîmbovița 3 250 2 885 2 905 - 710
Vîlcea 1 300 891 330 -1 379
Caraș-

Severin 1 750 — 2 000 - 1 500
Neamț 2 740 1 712 2 000 - 1 768
Vrancea 3 080 1 795 2 129 -2 136
Gorj 1 730 733 356 -2 371
Galați 5 570 6 235 2 730 -3 175
Argeș 3 360 2 400 1 100 -3 320
Prahova 3 180 1 544 1 562 -3 254
lași 5 235 2 981 3 689 -3 800
Mehedinți 4 170 2 331 2 062 -3 947
Satu Mare 4 530 2 030 2 810 -4 220
Vaslui 5 910 2 020 1 920 -7 880
Bihor 5 980 1 412 1 830 -8 718
Botoșani 6 000 1 376 1 844 -8 780

După cum rezultă din tabelul de mal sus. tn zilele de 1 șl 2 octom
brie. în județele situate în zona a II-a. semănatul griului s-a desfă
șurat în mod necorespunzător. Cu excepția județului Bacău, unde vi
teza planificată a fost realizată. în celelalte județe rezultatele cumu
late dovedesc diferențe mari fată de vitezele stabilite și suprafețele ce 
trebuiau să fie semănate în cele două zile. Este o situație de natură 
să ducă la depășirea termenului limită — 10 octombrie — stabilit pen
tru încheierea însămînțării griului, cu toate consecințele ce decurg 
din aceasta.

De aici se desprinde necesitatea accelerării la maximum a însămîn- 
țării griului. în aceste condiții, comitetele județene de partid, orga
nele agricole județene, consiliile agroindustriale și conducerile unită
ților agricole din aceste județe au datoria să întreprindă măsuri mult 
mai energice, care să asigure nu numai realizarea vitezelor zilnice sta
bilite. ci șî depășirea acestora, astfel încît rămînerile în urmă, cumu
late în cele două zile, să fie recuperate pînă la termenul prevăzut 
pentru încheierea însămînțării griului. Esențial este să se lucreze pe 
un front larg la arat și la pregătirea terenului, lucrări la care trebuie 
să fie concentrate toate tractoarele disponibile, iar munca mecaniza
torilor să fie organizată !n două schimburi si ta schimburi prelungite.

OLT: Răspundere pentru 
lucrărilor

calitatea

„Ritm șl calitate" — iată deviza 
sub care se acționează acum in ju
dețul Olt la semănatul griului. „Ne 

aflăm în vîrf de campanie a însă- 
mînțărilor — ne spune tovarășul 
ing. Pantelle Grămescu, director cu 

producția vegetală la direcția jude
țeană a agriculturii. Dar ne găsim 
și în plină epocă optimă. Tocmai 
de aceea urmărim ca în toate uni
tățile agricole să se realizeze viteza 
de lucru stabilită. Așa cum ne-am 
angajat, vrem să executăm însă- 
mînțarea griului ta cel mult 
10 zile".

Rezultațele de pînă acum confir
mă cele spuse de directorul direc
ției agricole. Dacă în ziua de 28 sep
tembrie s-au însămînțat doar 4 950 
hectare, in ziua de 30 septembrie 
viteza de lucru a crescut Ia 5 200 
hectare, iar la 1 octombrie s-au re
alizat 7 150 hectare. In ziua de 2 
octombrie a plouat, încît nu s-a 
putut însămînța. Ieri lucrările au 
fost reluate. Pir.ă acum. în județul 
Olt griul a fost însămînțat pe 
35 820 hectare, ceea ce reprezintă 
34 la sută dta suprafața planificată.

Cum șe explică aceste rezultate ? 
Prin nimic altceva decît prin orga
nizarea temeinică a muncii mecani
zatorilor, prin răspunderea dovedi
tă de ei și de specialiștii din unități 
pentru calitatea lucrărilor — de la 
arat la semănat. Să exemplificăm. 
La cooperativa agricolă Piatra Olt, 
pentru însămînțarea griului s-a pre
gătit un pat germinativ bun. „Am

MUREȘ: De ce nu se lucrează peste 
tot la nivelul posibilităților reale?
Județul Mureș este situat într-o 

zonă mai rece, ceea ce impune ca 
însămînțările de toamnă să se în
cheie mai devreme. Intrucît semă
natul griului a întîrziat, au fost re
vizuite graficele de lucru. S-a sta
bilit ca în fiecare zi să fie însă- 
mînțate 4 020 hectare, astfel încît 
lucrările să se încheie pînă la 10 
octombrie. Dar această viteză de 
lucru nu a fost încă atinsă. Dacă 
în ziua de 30 septembrie au fost 
însămînțate 2 020 hectare, la 1 oc
tombrie ritmul a scăzut la 1312 
hectare, iar în cursul zilei de 2 
octombrie suprafața însămînțată a 
însumat 2 314 hectare. Ca atare, 
pînă acum sămînța de griu a fost 
încorporată ta sol pe numaî 16146 
hectare — adică 29 la sută din su
prafața prevăzută. Ce se întreprin
de pentru realizarea ritmului zilnic 
prevăzut la semănat 7

La indicația comandamentului 
agricol județean au fost luate mă
suri ca mecanizatorii să lucreze în 
formații mari. Buh directa îndru
mare a specialiștilor. înt.rucit cea 
mai mare parte a suprafețelor des
tinate griului sint ocupate de cul
turile tîrzii, la recoltarea acestora 
au fost mobilizat! mii de locuitori 
ai satelor, studenți și elevi, nave- 

manifestat grijă ca la arat să nu 
se scoată bulgări, apoi am întreți
nut ogoarele și le-am pregătit pen
tru semănat — ne-a spus Angela 
Mincă, inginerul-șef al cooperativei 
agricole. Lucrăm cu 7 semănători, 
iar la pregătirea terenului — cu 8 
discuri. Avem zilnic front de lucru 
în avans de 400—450 hectare". Așa
dar, răspundere sporită pentru 
efectuarea unor lucrări de cea mai 
bună calitate.

La cooperativa agricolă Caracal 
— aedbași preocupare pentru ca 
griul să fie însămințat la timp și 
în condiții de calitate. „în patru zile 
am semănat 350 hectare — ne sau
ne inginera Georgeta Popescu. Tre
buie însă să rețineți că în ultimele 
două zile am atins viteza zilnică 
programată de 105 hectare. Menți- 
nînd acest ritm, sîntem siguri că 
vom încheia semănatul griului ta 
ziua de 8 octombrie".

Aceste două exemple ar putea fi 
întregite cu aspecte semnificative 
și de la Curtișoara, Valea Mare, 
Dobrosloveni, Scomlcești, Mărun
ței, Movllenl.

lancu VOICU 
corespondentul „Scintell

tiștl. în unitățile agricole din con
siliul agroindustrial Band, unde su
prafața cultivată cu griu va ocupa 
3 600 hectare, numai în zilele de 1 
și 2 octombrie au fost pregătite 980 
hectare, iar pe alte 750 hectare me
canizatorii au introdus isămînța în 
sol. Concomitent, peste 1 200 de 
șateni din Band, Căpuș, Mădăraș 
ți Iclănzel lucrau la eliberarea te
renului de coceni.

De bună seamă, ritmul la semă
nat ar putea crește mult dacă, in 
toate consiliile agroindustriale din 
județ ar fi folosite din plin utila
jele existente. Bunăoară, organiza
rea defectuoasă a muncii și nelua- 
rea de măsuri ca mecanizatorii să 
lucreze peste tot în două schimburi 
sau în schimburi prelungite au fă
cut ca în unitățile dta consiliul 
agroindustrial Fărăgău să se tasă- 
mînțeze doar 294 hectare din 2 947 
planificate. în ritm lent se lu
crează șl în unitățile din consiliul 
agroindustrial Miercurea Nirajului, 
unde au fost însămînțate numai 298 
hectare cu griu, din cele 3 500 hec
tare prevăzute.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii*

Generalizarea acordului e!oi»l msliiiizeaza puternic colectivele muncitorești 
PENTRU ÎNDEPLINIREA INTEGRALA A PLANULUI LA PRODUCȚIA FIZICA

Din primele schimburi ale lunii octombrie 

— produse pentru export peste prevederi

Hotărirea unanimă a metalurgiștilor: zi de zi, 
muncă de calitate și înaltă eficiență

Se cuvine relevat de la bun În
ceput că oamenii muncii de la în
treprinderea „Integrata" de in din 
Botoșani și-au desfășurat în acest 
an activitatea pe principiile acor
dului global ; desigur, cu excepția 
cadrelor de conducere și a perso
nalului din compartimentele func
ționale. Mai mult decît atît : apari
ția decretului Consiliului de Stat 
privind generalizarea acestei for
me superioare de organizare șl re
tribuire a muncii în întreaga eco
nomie a fost urmată în această uni
tate economică de aplicarea expe
rimentală a prevederilor sale în 
ultima perioadă a lunii șeptembrie.

Ing. Mircea Ceaprazi, directorul 
întreprinderii, ne spunea că a fost 
necesar un amplu volum de muncă, 
aproape dubiu, mai cu seamă din 
partea compartimentelor funcțio
nale. Intre altele, am notat că s-a 
lucrat pe două sisteme de fișe de 
evidentă pentru o bună parte din 
întregul personal muncitor, dar 
concluziile reieșite au avut un rol 
hotărîtor pentru adoptarea măsuri- 
lo’1 tehnico-organizatorice concrete 
necesare generalizării muncii in a- 
cord global, între care amintim : 
omogenizarea tuturor schimburilor 
și formațiilor de lucru prin redis
tribuirea unor ingineri, maiștri șl 
muncitori ; Întărirea răspunderii 
secțiilor și atelierelor fată de pro
priile bugete de venituri și cheltu
ieli ; revizuirea și îmbunătățirea 
unor tehnologii ; asigurarea unei 
aprovizionări corespunzătoare fa
bricării sortimentelor planificate 
pe luna octombrie etc. „Ne-atn 
convins astfel — sublinia directo
rul Întreprinderii — că acordul 
global reprezintă nu numai o for
mă superioară de retribuire, ci și o 
modalitate ce impune o organizare 
tatru totul științifică a întregului 
proces de producție. Este un ele
ment pozitiv foarte important mai 
■ies pentru noi. care avem drept 

obiectiv prioritar absolut asigurarea 
unei ritmicități riguroase în fabri
carea și livrarea producției pentru 
export. Estimăm să încheiem anul 
1983 cu o depășire de circa 20 la 
sută a planului la export".

Acțiunile Întreprinse ta luna sep
tembrie s-au soldat cu efecte deo
sebit de favorabile în viata colecti
vului : au fost asigurate toate pre
misele generalizării acestei forma 
superioare de organizare și retri-

La întreprinderea 
„Integrata" de in 

din Botoșani 
bulre a muncii, inclusiv încheierea 
contractelor de acord global in ulti
mele cinci zile ale lunii trecute, 
astfel încît, din prima zi a acestui 
trimestru, întregul personal mun
citor acționa in deplină cunoștință 
de cauză.

Intrăm, simbătă 1 octombrie, 
la ora 6 dimineața, în sec
ția filatură. Inginera Maria Ma- 
caleț, coordonator de schimb, na 
spune că, ta afară de cei afiati in 
concediu de odihnă. întreg perso
nalul secției este prezent la lucru. 
Trecem împreună pe la flecare 
mașină de pieptănat, apoi la cela 
de filat ; pretutindeni locurile da 
muncă sînt aprovizionate cu canti
tățile de materii prime necesare. 
Discutăm cu muncitoarea Doina 
Belenchi : „Cunosc In amănunt tot 
ce am de făcut în schimbul din 
ziua de astăzi. Pe noi. muncitoare

le de la mașinile de pieptănat, 
principala preocupare la care ne 
obligă acordul global este calitatea 
produselor. Nu mai putem admite 
nici o abatere de la normele tehni
ce, întrucît orice impuritate poate 
spori grosimea firelor, ducind la 
rebuturi. Iar asta are repercusiuni 
directe asupra retribuției întregii 
secții". La citiva pași îl găsim pe 
maistrul de schimb Mircea Hrlban 
verificind amestecul de materii pri
me ce intra într-o altă mașină de 
pieptănat. Ne explică : ..La acest 
loc de muncă avem un grup de 
muncitoare cu experiență profesio
nală mai • redusă. Mi-am propus să 
le ajut pînă cînd mă voi convinge 
că respectă întru totul componenta 
amestecului".

O jumătate de oră mai tîrziu. ta 
secția țesătorie. Ing. Eufrosina 
Popa, șeful secției, împreună cu 
un grup de muncitoare recepționau 
bobinele primite de la filatură. „Nu 
trebuie să admitem nici un metru 
de fir care să nu corespundă para
metrilor calitativi" — spune Ingine
ra. între timp sosește și Vasile 
Tudor, magazinerul de serviciu la 
magazia de materii prime. „Am 
venit să aflu dacă în secție nu mai 
au nevoie de vreun material In- 
cepind de la 1. octombrie, și noi, 
cei de la magaziile Întreprinderii, 
lucrăm in acord global. Deci sint 
nemijlocit interesat ca aprovizio
narea procesului de producție să se 
desfășoare neîntrerupt".

Eilanțul primelor două zile de 
muncă ale acestei luni : producția 
fizică realizată a fost cu 4,1 la sută 
mai mare decît In ultimele două 
zile ale lunii precedente, iar la 
producția destinată exportului s-au 
fabricat în pluș 19 000 mp țesături,

Silvestri AILENE.I
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)
secretarului general al partidului, 
din discuțiile purtate în aceste 
zile în organizațiile de partid, sin
dicat și U.T.C., pe marginea recen
telor decrete, am înțeles cu toții 
efortul pe care îl face societatea 
noastră pentru majorarea retribu
ției personalului muncitor. Știm 
bine că aceste măsuri au fost 
luate în condițiile grele ale crizei 
economice pe plan internațional, 
cînd în multe țări se reduce nivelul 
de viață, scad veniturile oamenilor 
muncii, crește șomajul. Aceasta de- 
monsti ează, firește, forța economiei 
noastre, forță ce își are izvorul in 
politica științifică a partidului, în 
munca mereu mai eficientă a între
gului popor, Tocmai pornind de la 
înțelegerea clară a acestor adevăruri, 
a necesității aplicării ferme, în spi
ritul și litera noilor reglementări, a 
acordului global, fiecare dintre noi 
s-a angajat să răspundă recentelor 
măsuri privind majorarea retribuției 
prin noi fapte de muncă. Sîntcm de
ciși ca. prin sporirea producției și 
productivității muncii, prin creșterea 
eficientei muncii noastre, să ne adu
cem o contribuție cît mai mare la 
asigurarea fondurilor necesare des
fășurării acestor importante acțiuni 
pentru ridicarea nivelului de viață.

„Să asigurăm fondurile necesare 
înfăptuirii măsurilor privind ma
jorarea retribuțiilor !" — iată, în- 
tr-adevăr, un obiectiv primordial al 
întregii activități prezente și vi
itoare, lată o cerință majoră care 
la întreprinderea bucureșteană a gă
sit un puternic ecou în conștiința 
oamenilor, un răspuns concret — fap
tele lor de muncă din acest an și 
din aceste zile. Pentru că, așa cum 
aveam să constatăm în timpul docu
mentării noastre, pentru înfăptuirea 
acestui obiectiv aid. la „Republica", 
ca urmare a măsurilor luate in aces
te zile pentru generalizarea acordu
lui global, în fiecare secție de fabri
cație ș-au cristalizat de-acum stra
tegii clare de acțiune, ale că
ror elemente, comune se impun 
ca adevărate cuvinte de ordine : 
să sporim și să diversificăm 
continuu producția de țevi ; înaltă 
exigentă față de calitatea produselor 

și a muncii fiecăruia ; ofensivă hotă- 
rită împotriva risipei și a consumu
rilor exagerate ; acțiuni energicq 
pentru creșterea mai accentuată a 
productivității muncii, încredere de
plină in forțele proprii, în capacita
tea creatoare a colectivului.

Iar ca un corolar al unor aseme
nea înalte exigențe muncitorești a 
reverberat o nouă stare de spirit, 
muncitorii, specialiștii întreprinderii 
căutînd, în cadrul dezbaterilor pe 
marginea recentelor decrete, Ia locu
rile lor de muncă să identifice căi 
și soluții cît mai eficiente pentru 
îndeplinirea exemplară a planului.

— Desigur —ne relatează lamino- 
rlstuil Stelică Ioniță, din secția I lami
noare — sarcinile care au mai rămas 
de înfăptuit pînă la sfîrșitul anului 
sînt deosebit de complexe. Dar ne-am 
convins din propria experiență că 
atunci cînd fiecare pune serios umă
rul, cînd acționăm bine organizat și 
cu înaltă răspundere, în spiritul 
exigențelor impuse de generalizarea 
lucrului în acord global, putem în
făptui exemplar chiar și prevederile 
cele mai mobilizatoare. Iată in acest 
sens un argument : întregul spor de 
producție obținut în acest an a fost 
realizat pe seama creșterii produc
tivității muncii.

Intr-adevăr, această performantă 
este poate cel mai semnificativ fapt 
care exprimă sintetic hărnicia, ca
pacitatea oamenilor muncii din în
treprinderea bucureșteană de a găsi 
soluții operative, eficiente celor mal 
complexe probleme ale producției. 
Prin creșterea productivității mun
cii, în cele 9 luni care au trecut 
din acest an a fost realizată o 
productie-marfă suplimentară in 
valoare de 43 milioane lei. Un 
rezultat concludent al acțiunilor 
sistematice întreprinse pentru or
ganizarea superioară a producției 
și a muncii, dar înainte de toate 
al preocupărilor stăruitoare pentru 
perfecționarea continuă a pregătirii 
profesionale a personalului munci
tor. Numai în acest an au urmat 
cursurile de ridicare a pregătirii 
profesionale 4 700 muncitori și a- 
proape 380 specialiști cu studii su
perioare și medii, iar această acțiu
ne este în plină desfășurare.

In același timp, se poate spune că 

anul 1983 marchează un salt Impor
tant in Extinderea mecanizării și au
tomatizării producției. Practic, în 
întreprindere nu există secție sau 
atelier în care să nu poată fi notate 
acțiuni cu efecte certe în privința 
mecanizării operațiilor cu volum 
mare de muncă fizică, dotării cu dis
pozitive și scule de înaltă precizie 
și randament, realizate prin auto- 
dotare, prin forțe proprii. De fapt, 
tocmai prin folosirea mai bună a 
forței de muncă, mecanizarea proce
selor de fabricație și organizarea su
perioară a acestora, colectivul între
prinderii s-a angajat să depășească 
în acest an. nivelul planificat al pro
ductivității cu 15 Ia sută. Iar rezul
tatele de pînă acum — în 8 luni pre
vederile de plan la acest important 
indicator au fost depășite cu 11,4 la 
sută — atestă că acest angajament 
este pe deplin realizabil.

Reducerea mai accentuată a con
sumurilor materiale și energetice, 
creșterea susținută a eficienței eco
nomice constituie, cu certitudine, 
unul din obiectivele căruia oamenii 
muncii de la întreprinderea „Repu
blica" îi subordonează în cel mai 
înalt grad capacitatea creatoare, ini
țiativa și spiritul lor novator.

Economiile realizate de colectivul 
întreprinderii prin reducerea chel
tuielilor materiale planificate la 1 000 
lei producție marfă însumează, după 
8 luni, peste 6,3 milioane lei.

Desigur, despre preocupările co
lectivului de oameni ai muncii de 
la întreprinderea „Republica" pri
vind creșterea producției și eficien
tei economice se not snune încă mul
te lucruri bune. Faptul că in 
opt luni din acest an bene
ficiile planificate au fost depă
șite cu 54 milioane lei constituie în 
acest sens un argument convingător. 
Cu toate acestea, nu se poate afirma 
că aici rezervele interne de snorire 
a producției fizice, a exportului, de 
creștere a productivității muncii, de 
reducere a cheltuielilor materiale de 
producție au fost epuizate. Aceasta 
este, dealtfel, convingerea întregu
lui colectiv al uzinei, care. în pre
zent, acționează stăruitor pentru 
fructificarea cît mai deplină a tu
turor rezervelor de sporire a pro
ducției și eficienței economice.

Energii umane
(Urmare din pag. I)

Lor, constructorilor, aceste lucruri 
li se par obișnuite, firești. Să dez
gheți pâmîntul unei insule pentru a 
cîștiga timn și front de lucru. Să iei 
Dunărea dintr-un loc știut de ea de 
milenii și să o așezi unde-ti convine 
ție, ca pe un obiect oarecare !

— Munca noastră, a celor din con
strucții, tocmai prin asta se deose
bește de oricare alta, remarcă ingi
nerul Petre Cernea, șeful șantierului 
baraj-ecluze. Vedeți, constructorul 
este în permanentă luptă cu natură. 
Chiar și in această vară, cu vreme 
bună în construcții, 24 de ore din 24, 
nu a fost deloc ușor. A fost arșiță, și 
dacă ritmurile au fost intense, oa
menii care au făcut față acestor so
licitări au irecut un adevărat exa
men. Aici am trăit, cu doi ani în 
urmă, cel mai dramatic moment din 
viată. Atunci am simțit că sintem, de 
fapt, încleștați într-o luptă cori) la 
corp cu natura... A fost o viitură pe 
Dunăre, mult peste debitele asigu
rate. Am supraînălțat digurile, fie
care avea de apărat un sector. Nu 
știu să fi dormit cineva mai mult de 
patru ore pe noapte timp de două 
săptămîni. Am fost toți ca o singură 
ființă : constructori, localnici, grăni
ceri... Și am învins.

— De fapt, la Porțile de Fier II 
nu se oonstruiește numai o simplă 
hidrocentrală și atît, avea să ne spu
nă șeful de brigadă Ion Trașcă. Aici 
crește o generație de constructori 
care va duce mai departe tradiția 
inaugurată de noi, cei cu școala Bi- 
cazului în suflet. Aici, să știți, este 
foarte mult tineret — ne spune. Nu 
numai pe Șantierul national al tine
retului, ci și în toate punctele de lu
cru. Eu am venit singur pe acest 
șantier. Brigada mi-am format-o aici, 
numai din tineri. Generația de mîine 
trebuie- să învețe tot ce știm. Dar 
dacă vrem să și Îndrăgească mese
ria, șantierul, cu greutățile și bucu
riile lui, să dea dovadă in orice îm
prejurare de spirit revoluționar, asta 
depinde de noi, de muncitorii căliți 
la școala muncii.

— Ce satisfacții vă dă șantierul 7 
— l-am întrebat pe maiatrui dulgher 
Nicolae Ciortan.

— Faptul că rămîne în urma noas
tră o mare hidrocentrală. Și gîndul 
că am contribuit, după puterile noas
tre, la efortul întregii țări de a>-și 
asigura independența energetică. Și 
că am format buni muncitori, buni 
comuniști. Și mai e ceva. In urma 
noastră rămîne o așezare omenească 
în care vom reveni, fără îndoială, eu 
drag. Colonia definitivă așa a și fost 
concepută : ca o așezare urbană. Cu 
școală, cu dispensar, cu blocuri.

Acum ai ce vedea în Ostnovu 
Mare. Pentru că nimănui nu i se po
trivește mai bine decît constructoru
lui vorba veche „omul sfințește lo
cul". Aici, unde Dunărea va da un 
bou obol de lumină, de energie, cro
nica nouă consemnează, zilnic, au
tentice fapte de eroism. De epopee. 
Iar teatrul lor de desfășurare este 
micul Ostrov Mare, purtat de Dunăre 
in palmă, cu tandrețe. Locul ta care, 
cu 18 ani in urmă, cronica spunea 
că n-o să se mai tatîmple nimic...
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Să eliberăm Europa de armele nucleare, să transformăm continentul 
nostru într-o zonă a păcii și înțelegerii între toate popoarele!

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să vă mulțumesc din mimă pentru felicitările călduroase șl bunele 

urări pe care ați binevoit să mi le adresați, în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al poporului român, precum și al dumneavoastră personal, cu 
ocazia celei de-a 35-a aniversări a creării Republicii Populare Democrate 
Coreene.

Exprimîndu-mi convingerea că relațiile de prietenie și colaborare fră
țească dintre partidele, țările și popoarele noastre vor continua să se lăr
gească și să se dezvolte, folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumnea
voastră și poporului român sincere urări de succese tot mai mari in lupta 
pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Republicii Populare 

Democrate Coreene

W ÎNTREAGA TARĂ, IS ADUNĂRI Șl MITINGURI, OAMffl MUNCII UM GlAS VOINUI lOMfflE DE DEZARMARE Șl PAGI
Excelenței Sale DANIEL ARAP MOI

Președintele Republicii Kenya ~
Domnule președinte,
Cu prilejul realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Kenya, 

vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și succes in 
Îndeplinirea înaltei misiuni cu care ați fost învestit.

Sînt Încredințat că în perioada noului dumneavoastră mandat raporturile 
de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica 
Kenya se vor dezvolta tot mai mult, spre binele popoarelor român și 
kehlan, al cauzei păcii, independenței naționale, securității și colaborării în 
întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ

Ieri, la adunarea osmanilor muncii de la întreprinderea mecanică pentru utilaj chimie din Capitală Foto : S. Cristian

6/ multă răspundere, pentru oprirea 
politicii de forță și încordare!

— arăta, la rîndul său, muncitoa
rea Eugenia Motoc — ne manifes-

Pentru muncitorii,' tehnicienii 
și inginerii de la ÎNTREPRINDE
REA „ELECTROTEHNICA" DIN 
BUCUREȘTI, ziua de ier! a 
consemnat, pe lingă semnifica
tive fapte de mancă, un mo
ment deosebit. Intr-un vibrant mi
ting ei și-au unit glasul cu ai în
tregului nostru popur, exprimîn- 
du-și adeziunea deplină la mobili
zatorul Apel pentru dezarmare și 
pace al F.D.U.S., document izvorit 
din strălucitele inițiative și înflăcă- 
ratele chemări aie secretarului ge
neral al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, consacrate opririi am
plasări noilor rachete in Europa, 
pentru retragerea și distrugerea ce
lor existente, curmarea politicii do 
forță și încordare, instaurarea unui 
climat de pace, securitate și cola
borare, pe continent și în întreaga 
lume.

Din sute de piepturi, minute în 
șir, partlei pen Hiscandat: 
„Ceaușescu — Pace !“, „Ceaușescu 
— P.C.R/!“, „Vom munci și vom 
lupta, pacea o vom apăra !“, „Dez
armare — pace i“, „Nu rachete în 
Europa !“.

Din adincul inimii, subingineruî 
Vladimir Ciciu și inginera Carmen 
Buștiue au adus un înalt omagiu 
activității neobosite pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu o desfășoa
ră cu tenacitate și înțelepciune pen- 
tru promovarea cauzei păcii și în
lăturarea primejdiei nucleare. „In 
numele celor 1 300 tineri din între
prindere — a spus lăcătușul Petre 
Vărzaru, secretar adjunct al comi
tetului IT.T.C. — ne adresăm oa
menilor cinstiți de pretutindeni, ti
neretului lumii să fncem tot ce de
pinde de noi pentru apărafea'drep
tului vital al ființei umane, 
dreptul Ia viață, la pace, să 
acționăm strîns uniți pentru a 
determina factorii politici să ajun
gă. la înțelegeri, așa cum așteaptă 
popoarele, pentru a împiedica iz
bucnirea urnii război distrugător".

„Ca femeie și mamă a trei copii

Echilibrul militar - Iu niveluri 
tot mai scăzute!

Muncitorii, ingineri! st ♦-''inic^-nli 
de pe șantierul CANALULUI DUNĂ
RE — MAREA NEAGRA, întruniți 
intr-o însuflețitoare adunare con
sacrată păcii și dezarmării, au ex
primat voiri! a fermă a constructo
rilor acestui grandios obiectiv .de a 
lupta, alături de' întregul nostru 
popor, in spiritul chemărilor înflă
cărate ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pentru înlăturarea pe-

TIRGUL INTERNAȚIONAL BUCUREȘTI Cronica zilei
(Urmare din pag. I)
prezentare asigurind orientarea in 
această maximă concentrare de 
tehnică de înalt nivel reunită la
T.LB. ’83.

Acum teritoriul complexului ex- 
pozițional, pavilioanele și platfor
mele de expunere se aseamănă cu 
un vast șantier în care primul 
cuvint îl au arhitecții, montorii, 
graficienii. Totul trebuie terminat în- 
cele mai mici amănunte pînă la mo
mentul deschiderii noii ediții a tîr- 
guiui internațional.

...Pătrundem in pavilionul central. 
In vastul platou circular de la parter 
vor fi expuse realizările unităților 
constructoare de mașini-unelte din 
țara noastră. Strunguri, raboteze, 
prese, mașini de rectificat, centre de 
prelucrare, roboți industriali se află 
acum în probe funcționale. Numeroși 
muncitori și ingineri din unitățile 
producătoare pun la punct detaliile 
acestei veritabile uzine. Lingă un 
grup de mașini-unelte purtind em
blema „ARIS“, îi abordăm pe ingi
nerul Liviu Mureșan. din caa.-ul în
treprinderii de mașini-unelte din 
Arad :

— Cu ce noutăți vă prezentați la 
T.I.B. ’83 ?

— Toate exponatele întreprinderii 
noastre sînt noutăți. Linia automată 
de prelucrare, strungul frontal cu 
două posturi de lucru, cu aiinâentare 
automată, strungul pentru mecanică 
fină SMF-150, un agregat pentru pre
lucrarea axelor sint produse recent 
oferite la export. Știm că peste pu
ține zile ele vor da un exigent exa
men în fața partenerilor noștri co

tăm speranța că realismul și luci
ditatea vor învinge în cele din 
urmă pentru a scoate umanitatea 
de sub amenințarea coșmarului a- 
tomic și a făuri în prietenie și con
lucrare o lume dreaptă, mai bună, 
in care toți oamenii să se bucure 
de viață, de imnliniri și liniște". 
„Pentru a șterge din amintire gro
zăviile făzboiului. generația actua
lă are menirea, așa cum a subli
niat in atîtea rînduri tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de a depune 
eforturi susținute — acum cînd 
încă nu este prea tîrziu — pentru 
curmarea cursei înarmărilor și tre
cerea la măsuri concrete de dezar
mare. în primul rînd de dezarma
re nucleară" — arăta în cuvîntul 
său lăcătușul Tudorel Negulescu, 
președintele comitetului sindical de 
secție.

■■ Participanții- la miting au adre
sat o telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune, prin
tre altele :

Demersurile șl acțiunile de 
larg ecou internațional pc care 
— mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu — le 
promovați cu deosebită clarvi
ziune și consecvență politică, 
reprezintă un pilduitor îndemn 
în lupta pentru o Europă fără 
arme nucleare, o dovadă incon
testabilă a înaltei răspunderi pe 
care o manifestați în fata im
perativelor istorice ale contem
poraneității. pentru triumful 
păcii, pentru salvarea civiliza
ției umane de un dezastru ato- 

* mic. Avem ferma convingere că 
cea mai importantă contribuție 
pe care o putem aduce Ia în
făptuirea idealurilor de pace si 
progres ale poporului nostru, 
ale tuturor popoarelor lumii este 
îndeplinirea și depășirea sarci
nilor economice ce ne revin, 
sporirea continuă a rodniciei 
eforturilor noastre.

ricolului unui nou război mondial. 
Evocind' eforturile constructorilor 
și monturilor pentru punerea în 
funcțiune la termen a celor 11 po
duri rutiere și de cale ferată cu 
deschideri mari și foarte mari 
peste canal, referlndu-se la voința 
de a dura în continuare asemenea 
opere, care să dăinuiască peste 
timp, să- vorbească în graiul lor 
concret, convingător ..despre spiri

merciali, dar sîntem bine pregătiți. 
Argumentul „forte" îl constituie' ca
litățile tehnice ale acestor mașini- 
unelte. Sperăm să lărgim cu prilejul 
tîrgUlul portofoliul de comenzi al 
întreprinderii noastre, care. în acest 
an, exportă în peste 60 de țări pro
dusele fabricate.

Numeroase nout'ăți prezintă și 
expozanții din ramura electronicii 
și tehnicii de calcul.

O mare diversitate de produse și 
tehnologii va prezenta în cadrul tîr- 
gului și industria chimică româ
nească, care a cunoscut în ultimele 
decenii o viguroasă dezvoltare.

La actuala ediție a Tîrgului inter
național București participă circa 450 
de firme din peste 30 de țări ain 
Europa. Africa, America de Nord șl 
America Latină. Asia și Australia, 
interesate să-și lărgească și diversi
fice schimburile economice cu Româ
nia. Alături de expozanții tradițio
nali la T.I.B., între care se numără 
Uniunea Sovietică, Bulgaria. Iugo
slavia, Republica Democrată Germa
nă, Republica Federală Germania. 
Cehoslovacia. Cuba, Austria, Statele 
Unite ale Americii, vizitatorii vor 
putea lua cunoștință și de oferta la 
export a unor firnle care participă 
pentru prima dată la tîrgul de la 
București, cum sînt cele din Panama. 
Zimbabwe ș.a.

...Părăsim incinta complexului ex- 
pozițional. Ritmul muncii expozanți
lor, al organizatorilor nu cunoaște 
odihnă. Pînă la deschiderea ediției a 
noua a Tîrguiui internațional Bucu
rești. pentru expozanți și organiza
tori timpul se măsoară nu în zile, ci 
în ore și minute. 

tul constructiv a! epocii Ceaușescu". 
maistri.il Nicolae Voineagu, de la 
Grupul de șantiere nr. 5, a spus : 
..Pentru .-ceasta avem nevoie, in 
primul rînd. de liniște și pace. 
Trebuie să se pună capăt cursei 
înarmărilor nucleare, să se treacă 
la măsuri de dezarmare. Echilibrul 
militar să fie realizat nu prin noi. 
armamente, ci prin reducerea ar
senalelor la niveluri cît mai scăzu
te. Iată de ce mi-a mers la inimă 
Apelul F.D.U.S., care îndeamnă pe 
toți cetățenii patriei, indiferent de 
virată sau profesie, să acționeze cu 
hotărîre pentru a determina opri
rea cursei înarmărilor, pentru a nu 
se mai instala hol rachete nucleare 
în Eurooa. Acest îndemn este o 
grăitoare dovadă a înaltei răspun
deri care călăuzește politica țării 
noastre, a președintelui ei. tovară
șul Nicolae Ceaușescu. față de 
viitorul poporului roman, față de 
soarta întregii omeniri".

La rîndul său. inginerul Dumitru 
Vlădăreanu, de la .Grupul de șan
tiere nr. 3, afirma : „în numele a 
tot ceea ce am înfăptuit mai măreț 
pe acest pămint românesc, transfor
mat astăzi din temelii, In numele 
viitorului pe cared dorim luminos, 
ne ridicăm glasul cerind obrirew 
cursei înarmărilor. Dorim să ne 
realizăm planurile în liniște și 
pace, să putem aplica în viată pro
gramul partidului de transformare 
revoluționară a patriei socialiste". 

„Sînt mamă — spunea economis
ta Marcela Tudor — și dorința mea 
fierbinte este să-mi cresc copiii în 
liniște și pace, nu cu frica zilei de 
mîine. Să facem auzit glasul de 
pace al ponorului nostru la trata
tivele de la Geneva și să cerem 
reprezentanților U.R.S.S. șl S.U.A. 
la aceste negocieri să facă totul 
pentru a se ajunge la înțelegeri 
corespunzătoare în vederea neam- 
plasării și ooririi desfășurării de 
noi rachete nucleare ne continent", 

într-o atmosferă de puternică 
însuflețire. partiripant'i la adunare 
au adoptat textul unei telegrame 
adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune :

Puternicul ecou pe care îl an 
pretutindeni pc planeta noastră 
strălucitele dumneavoastră idei 
și inițiative de pace evidențiază 
in mod pregnant înaltul uma
nism al politicii externe a parti
dului si statului nostru, potîiică 
aî cărei ctitor sînteți, apreciat 
și stimat in intreaga lume ca 
un ilustru om de stat, revolu
ționar neînfricat și luptător 
consecvent pentru p^cea lumii. 
Ca oameni ai muncii pe unul 
din cele mai mari obiective a.e 
țării, operă legată de numele 
dumneavoastră, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu, ne alăturăm glasului 
întregului popor ce se ridică 
hotărit împotriva eursei înar
mărilor. eu voința fermă de a 
face totul pentru înlăturarea 
războaielor. pentru abărarea 
păcii, a vieții pe Pămint.

Cu prilejul celei de-a 34-a aniver
sări a întemeierii Republicii Demo
crate Germane, la ambasada acestei 
țări din București a avut loc. luni, 
o conferință de presă. Au participat 
reprezentanți ai M.A.E., redactor! ai 
presei centrale, Radioteleviziunii 
„Agerpres", precum și corespondenți 
ai presei străine acreditați în țara 
noastră.

Daspre însemnătatea evenimentu
lui aniversat a vorbit dr. Siegfried 
Bock, ambasadorul R.D.G. la Bucu
rești. care a subliniat realizările ob
ținute ele țara sa în edificarea socia
lismului. în dezvoltarea industriei și 
agriculturii. în creșterea bunăstării 
materiale și spirituale a oamenilor 
muncii. în continuare vorbitorul a 
înfățișat aspecte ale politicii exter
ne a țării sale în slujba destinde
rii. înțelegerii și păcii în lume.

în cuvîntul său. ambasadorul a re
levat bunele relații statornicite între 
partidele, țările și popoarele noastre, 
evidențiind importanța întîlnirilor

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu

prins între 4 octombrie ora 20 — 7 oc
tombrie, ora 20. In țară : vremea va 
continua să se încălzească ușor. Cerul 
va fi variabil, cu înnorărl mai accen
tuate În regiunile nord’ce și de răsărit, 
unde pe alocuri va ploua slab. In rest, 
burnițe șl ploi Izolate. Vîntul va sufla

Să acționăm uniți pentru înfăptuirea 
dezarmării!

într-o atmosferă de înaltă respon
sabilitate politică, de puternică an
gajate muncitorească, peste 1 700 de 
oameni ai muncii de la FILATURA 
DE LÎNA ȘI ÎNTREPRINDEREA 
DE TRICOTAJE DIN BUZĂU s-a a 
întrunit pentru a da glas sentimen
telor lor de deplină adeziune față 
de neobosita activitate desfășurată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
vederea preintimpinării unui de
zastru nuclear, față de Apelul 
F.D.U.S. Participanții la adunare, 
in marea lor majoritate femei, au 
scandat, minute în șir, lozinci care 
îndeamnă la rațiune și luciditate, 
exprimind doirihța lor arzătoare ca 
pe continentul nostru și în întreaga 
iume să se instaureze un climat de 
pace și colaborare : „Vrem pace pe 
Pămint !“, „Nu rachete-n Euro
pa !“, „Pacea și prietenia, Ceaușescu 
— România !“.
ij Adunarea a fost deschisă de Con- 

’fttastiw* ‘Aifurone, secrefer-'- »^ Qon- 
siliulul municipal Buzău al F.D.U.S. 
In cuvîntul lor, muncitoarele Ră- 
dița Titor și Matilda Sardaru, in
ginerele Dumitra Solomon și Ana 
Druiu, evocind voința întregului 
colectiv, a întregului popor de a 
acționa neabătut pentru a-și aduce 
contribuția la înfăptuirea dezarmă
rii, pentru statornicirea unei lumi 
mai bune și mai drepte, au lansat 
o vibrantă chemare de a se face 
totui pentru oprirea amplasării de 
noi rachete cu rază medie de acțiu
ne în Europa, pentru retragerea șl 
distrugerea celor existente. Pacea 
-- a spus tehniciană Margareta 
Chițan, președinta comisiei de fe
mei de la Filatura de lînă — apar
ține întregii planete, tuturor popoa
relor. Dorind din toată inima pa
cea, să ne pregătim de pace și nu 
de război. Pentru aceasta trebuie 
reduse cheltuielile militare, trebuie 
să se treacă la dezarmare. Copiilor 
vrem să Ie tgcem leagăne, jucării, 
nu sicrie". j

Referindu-se la condițiile create 
de socialism pentru afirmarea pu
terii creatoare a tineretului din țara 
noastră și exprimindu-și încrederea 
că, prin lupta lor fermă, prin uni-

Participanții la adunări și 
mitinguri au trimis scrisori 
ambasadelor U.R.S.S. și
S.U.A. la Rucurești, amba
sadelor tuturor statelor eu
ropene, precum și mesaje 
către Organizația Națiunilor

dintre tovarășul Erich Honecker și 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru 
dezvoltarea continuă a acestor rela
ții, in interesul ambelor țări și po
poare. al cauzei socialismului și 
păcii.

♦
Cu prilejul încheierii misiunii sale 

în țara noastră, ambasadorul Marii 
Britanii la București, Pau! Cecil 
Henry Holmer, a oferit, luni seara, 
o recepție.

Au participat Aurel Duma, minis
tru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, Ion Stanciu, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior șl cooperării economice inter
naționale, reprezentanți ai unor in
stituții centrale, oameni de știință, 
artă și cultură, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului di
plomatic.

’ (Agerpres)

slab pinii la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între zero șl 10 
grade, Izolat mai coborîte în estul Tran
silvaniei. iar cele maxime între 13 șl 
2S grade. In prima noapte, în Transil
vania și zonele deluroase din sud se va 
produce brumă. Dimineața ceață locală. 
In București : vremea va continua să 
se Încălzească ușor. Cerul va fi varia
bil. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat Temperaturile minime vor oscila 
între 4 șl 7 grade, iar cele maxime în
tre 20 șl 2S grade. Ceață slabă, dimi
neață. (Ileana Mihăllă, meteorolog de 
serviciu). 

tatea lor de acțiune popoarele pot 
să impună pacea și dezarmarea, 
subinginerul Valentin Goleea a 
spus : „Ne îndreptăm gîndurile cu 
vibrantă recunoștință către tovară
șul Nicolae Ceaușescu, care, prin- 
tr-o exemplară activitate, veghează 
ca viitorul nostru să fie înseninat 
de pace. Ne angajăm să facem tot 
ce depinde de fiecare dintre noi 
pentru a bara cu voința noastră 
calea înarmărilor și a războiului 
nuclear".

Evidențiind faptul că nu este încă 
tlrziu să se acționeze pentru a se 
preîntimpina ,o nouă și gravă esca
ladare a înarmărilor, tehniciană Ana 
Dumitrașcu a spus, la rîndul său : 
„Manifestările de pace ale poporu
lui nostru, ca și acțiunile ample 
din toate țările Împotriva pericolu
lui nuclear demonstrează viguros 
că popoarele din Europa, ca și din 
întreaga lume, resping cu hotă- 
rire politica Se forță, de acumu
lare și perfecționare a unor noi 
arme de distrugere în masă și se 
pronunță categoric pentru o poli
tică nouă, de destindere, înțelegere 
și colaborare".

Cu aceste gînduri șl simțăminte, 
participanții la adunare au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o 
telegramă, în care se spune, între 
altele :

Ne exprimăm adeziunea de
plină la Apelul pentru pace șt 
dezarmare al F.D.U.S., care vi
zează nu numai soarta po
porului nostru, ci a întregii 
lunii, și. în spiritul său profund 
umanist, cerem oprirea ampla
sării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa, re
tragerea șl distrugerea eelor 
existente. Vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că. urmtnd 
strălucitul dumneavoastră exem
plu. vom fi mereu in primele 
rînduri ale luptei pentru pace, 
ne vom dedica întreaga energie 
Înfăptuirii neabătute a politicii 
interne și externe a,partidului 
și statului nostru.

Unite, în care se adresează 
chemarea de a se întreprin
de acțiuni pentru curmarea 
cursei înarmărilor, in pri
mul rînd a celor nucleare, 
pentru înfăptuirea dezar
mării și asigurarea păcii.

t V
PROGRAMUL 1

U.K Telex
11.0S „Dublura" — episodul 3 (color)
11.50 Publicitate
11,33 De la romanță la operetă cu teno

rul Vasile Pop de la Teatrul mu
zical din Brașov

12,26' Omul și sănătatea
12.35 Desene animate. Povestiri din Pă

durea Verde
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,06 For.’r.ațll latireate ale Festivalului 

national „Clntarea României"
16,23 Clubul tineretului
17,00 Viata școlii
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal (partial color)
20.20 Actualitatea în economie
20.30 Videoteca internațională (color)
21.00 Munca. Izvor al bunăstării. Majo

rarea retribuțiilor în industria me
talurgică

21.15 Bijuterii muzicale
21.25 La zi în 600 de secunde
21.35 Teatru TV. „Tereza Carrar" de 

Bertolt Brecht. Spectacol realizat 
In colaborare cu Teatrul National 
din Cluj-Napoca

22.30 Telejurnal (partial color)
PROGRAMUL 2

20.00 Telejurnal
20.20 Buletinul rutier al Capitalei
20.35 Salonul TV al artelor plastic»
21.10 Publicitate
21.20 Seară de muzică românească
22.30 Telejurnal

Primul mintstru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dăscălesctt. a 
adresat tovarășei Milka Planinț, pre
ședintele Consiliului Executiv Fede
ral al Republicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia, o telegramă în legă
tură cu tragicul accident de circula

Cu privire la ședința Comitetului miniștrilor afacerilor
externe al statelor participante la Tratatul de la Varșovia

în conformitate cu înțelegerea in
tervenită, Ia mijlocul lunii octombrie 
1.983 va avea loc, la Sofia, ședința

Încheierea lucrărilor Congresului 
Partidului Socialist Portughez 

Mario Soares a fost reales în func'ia 
de secretar general al partidului

LISABONA 3 (Agerpres). — La 
Lisabona s-au încheiat lucrările ce
lui de-al V-lea Congres al Partidu
lui Socialist Portughez.

Participanții la dezbaterile pe 
marginea raportului privind activi
tatea partidului de la Congresul al 
IV-lea pînă în prezent au subliniat 
necesitatea promovării în continuare 
a unei politici democratice în viața 
internă a țării și a întăririi unității 
P.S.P., in contextul răspunderii ce ii

Intrevederi ale reprezentantului P.C.R.
Cit secretarul general al P.S. Portughez

dul Gpmunist Român și Partidul So
cialist Portughez.

In cursul" eonvorbirii a fost' expri
mat interesul comun de a dezvolta 
pe mal departe cooperarea dintre 
cele două partide și de a ridica pe 
un plan nou • relațiile de colaborare 
economică, științifică și culturală 
dintre România și Portugalia, de a 
întări prietenia dintre cele două po
poare.

De asemenea, s-a subliniat dorin
ța celor două țări de a promova, în 
relațiile dintre ele, ca și în politica 
internațională, principiile apărării 
independenței și suveranității națio
nale, de a milita pentru relații noi 
de deplină egalitate în drepturi între 
toate națiunile, pentru dreptul fiecă
rui popor de a-și hotărî singur soar
ta, fără nici un .amestec din afară. 
In actuala situație politică deosebit 
de încordată din Europa și din lume. 
România și Portugalia pot aduce .o 
contribuție prețioasă la cauza destin
derii, a dezarmării, a întăririi secu
rității, colaborării și păcii, la apăra
rea dreptului popoarelor la viață, la 
pace, la bunăstare și progres.

Politic Executiv al 
reprezentantul parti- 
cel deral V-lea Con-
tovarășului Nicolae

și pros- 
pristen. 
să se 
Nicolae 

Elena

LISABONA — Mario Soares, se
cretar general al Partidului Socialist 
Portughez, primul ministru al Por
tugaliei, a primit la Lisabona pe to
varășul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului 
C.C. al P.C.R., 
dului nostru la 
greș al P.S.P.

Din partea
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost transmise un salut călduros și 
cele mai bune urări, precum 
paritate poporului portughez

Mario 
transmită 
Ceaușescu 
Ceaușescu 
de fericire , . .
timentele sale prietenești, de înaltă 
stimă și apreciere.

Secretarul general al P.S.P. a evo
cat cu plăcere vizitele făcute' în 
România, întîlnirile și convorbirile 
avute cu tovarășul NicolaBBeaușescu, 
care au avut tsn rol esențial în dez
voltarea bunelor .relații dintre Parti-

Soares a rugat 
tovarășului 

și tovarășei 
salutul său cordial, urări 
și succes, precum și sen-

/

Cu secretarul general al Partidului Comunist Portughez
Alvato Cunhal, secretar general al 

Partidului Comunist Portughez, s-a 
întîlnit cu tovarășul Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, s-au transmis tovarășului Al
varo Cunhal un salut călduros și 
urări de sănătate, fericire și noi suc
cese în activitatea Partidului Comu
nist Portughez.

Mulțumind, tovarășul Alvaro Cun
hal a rugat să se transmită tovară
șului Nicolae Ceaușescu un salut 
cordial și cele mai bune urări de 
pace și prosperitate, de noi succese 
în construcția societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România.

în timpul convorbirii au fost evi
dențiate relațiile de caldă prietenie 
și solidaritate existente între cele

Cu liderul Partidului Social Democrat
Reprezentantul P.C.R. ia cel de-al 

V-lea Congres al Partidului Socialist 
Portughez s-a întîlnit, de asemenea, 
cu liderul Partidului Social Demo
crat, Carlos Mota Pinto, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
apărării naționale.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu au fost 
transmise un salut prietenesc și cele 
mai bune urări.

Liderul P.S.D. a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial și urări 
de noi succese în activitatea de înal
tă răspundere pe care o desfășoară 
în fruntea partidului și statului ro
mân.

Deschiderea cursurilor Universității culturabștiințifice 
din Capitală

Universitatea cultural-științifică din 
Capitală și-a deschis, luni, cursurile 
anului de învățămint 1983—1984, prin- 
tr-o festivitate desfășurată la Opera 
Română.

După cum sublinia în cuvîntul de 
deschidere Suzana Gâdea. președin
tele Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, Universitatea cultural- 
științifică bucuresteană, cea mai 
mare cu acest profil din țară, este 
deschisă si in acest an pentru un 
mare r.umăr de oameni ai muncii. în 
programa universității, un număr în
semnat de cursuri sînt axate pe pro
bleme ale politicii interne și interna
ționale a partidului și statului nostru, 
pe aspecte prioritare ale dezvoltării 
econoniico-sociale a tării. Au sporit 
astfel cursurile pa teme ale educa

ție din apropierea localității Gospicl, 
prin care transmite sincere condo
leanțe pentru pierderile de vieți 
omenești, precum și expresia senti
mentelor de profundă compasiune 
pentru familiile celor dispăruți.

(Agerpres)

Comitetului miniștrilor afacerilor ex
terne ai statelor participante Ia Tra
tatul de la Varșovia.

revine ca partid de guvernămînt, în 
alianță cu Partidul Social Democrat

In ultima zi a lucrărilor congresu
lui, delegații l-au reales pe Mario 
Soares în funcția de secretar general 
al Partidului Socialist -Portughez.

★
Partidul Comunist Român a fost 

reprezentat la congres de tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

două partide, la baza cărora stau 
neabătut principiile Independenței 
și dreptului fiecărui partid de a-și 
stabili propria linie politică cores
punzător condițiilor concrete din 
țara respectivă, neamestecului în 
treburile interne, luptei unite pen
tru progres social și pace în lume.

Au fost trecute, de asemenea. în 
revistă aspecte ale vieții internațio
nale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești, exprimîndu-se hotă- 
rîrea celor două partide de a acționa 
și' în continuare pentru întărirea 
unității forțelor revoluționare, pro
gresiste. democratice. antiimperia- 
liste în scopul împiedicării agravării 
situației politice pe continentul nos
tru și în lume, al apărării securității 
popoarelor, al colaborării și păcii.

La convorbire a participat Larisa 
Munteanu, ambasadorul țării noas
tre la Lisabona.

A fost exprimată dorința reciprocă 
de a dezvolta relații prietenești intre 
P.C.R. și P.S.D. in scopul aprofun
dării și extinderii raporturilor de co
laborare dintre România și Portuga
lia, al conlucrării active împreună cu 
toate forțele sociale înaintate, demo
cratice din lume pentru oprirea în
cordării internaționale. reluarea 
cursului destinderii, promovării po
liticii de coexistență pașnică intre 
țări cu orinduiri sociale diferite, so
luționării, în interesul popoarelor, 
securității și păcii, a problemelor 
oomplexe cu care se confruntă astăzi 
omenirea.

La întrevedere a participat amba
sadorul României in Portugalia.

ției patriotice a oamenilor muncii, 
cele de popularizare a cunoștințelor 
tehnice și științifice, asigurîndu-se o 
mai bună integrare a universității în 
ampla acțiune de stimulare a crea
tivității in cadrul Festivalului na
tional „Cîntarea României". Filiale 
ale universității ființează, și in noul 
an de învățămint. în mari Întreprin
deri ale Capitalei — 23 August, Vul
can. Tricodava. întreprinderea de 
confecții și tricotaje, întreprinderea 
optică română ș.a.

.Cu același prilej, istoricul Dumitru 
Almaș. prorector al Universității 
cultural-ștfințifice București, a con
ferențiat despre „Permanențele isto
riei românești : unitate, continuitate, 
independență".

I
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Imperathe evidențiate în cadrul dezbaterilor generale de la 0. N. U. în pregătirea Anului Internațional al Tineretului

Democratizarea relațiilor internaționale, 
participarea tuturor statelor la soluționarea 
marilor probleme ale lumii contemporane

întrevederi ale tovarășului Sicu Ceaușescu
la San Jose

SĂRBĂTOAREA NAȚKJNALĂ^ A REGAȚUUH

LESOTHO

Maiestății Sale Regele MOSHOESHOE AL II-LEA

NAȚIUNILE UNITE 3. - Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite : In co
drul dezbaterilor generale care continua în cadrul actualei sesiuni a 
O.N.U. se subliniază pregnant că sarcina cea mai importantă, prioritară, 
pentru toate statele și popoarele, pentru Organizația Națiunilor Unite, în 
etapa de față o constituie apărarea și consolidarea păcii, grav amenințată 
de numeroasele fenomene negative acumulate în viața internațională.

Vorbind despre deteriorarea clima
tului politic internațional în ultima 
perioadă, care îngrijorează în cel mai 
înalt grad toate popoarele lumii, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Polone, Henryk Jablonski, a declarat 
in discursul său : Psihoza războiului, 
creșterea încordării sînt în plină o- 
fensivă Împotriva păcii și au re
percusiuni directe asupra atmosferei 
Internationale. în condițiile escala
dării concepțiilor și doctrinelor stra
tegice. căutării unor noi metode, de 
distrugere, destabilizării relațiilor in
ternaționale, perspectiva pieirii civi
lizației devine tot mai reală. Po
poarele. a continuat el. așteaptă de 
la actuala sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. ca ea să ofere un im
puls pentru îmbunătățirea climatu
lui politic internațional, în special a 
relațiilor Est-Vest.

în acest cadru, vorbitorul a evocat 
pe larg pericolele fără seamăn pe 
care le reprezintă acumularea unor 
uriașe cantități de armament nuclear, 
în special in Europa, locui unde au 
izbucnit cele două războaie mondiale, 
și * subliniat necesitatea de a se ac
ționa pentru adoptarea unor măsuri 
de dezarmare pe continentul euro
pean, pentru renunțarea la planurile
N. A.T.O. de instalare a unor noi ra
chete nucleare în Europa.

Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone a subliniat că sarcina 
primordială este, în momentul de 
iată, de a se face totul pentru pre- 
întîmpinarea unui conflict mondial, 
in primul rînd' a unui conflict nu
clear. Sarcina noastră, a spus el. este 
de a asigura coexistența pașnică, a 
opri cursa înarmărilor si a trece Ia 
dezarmare.

Vorbitorul e-a pronunțat pentru în
ghețarea bugetelor militare si adop
tarea unor măsuri concrete de redu
cere a cheltuielilor militare, pentru 
încheierea unui acord între statele 
participante la Tratatul de la Varșo
via și cele membre ale N.A.T.O. cu 
privire la nefolosirea forței în rela
țiile reciproce, la care să poată a- 
dera si alte state, pentru adoptarea 
de către toate statele nucleare a an
gajamentului de a nu folosi primele 
armele nucleare.

Alături de înfăptuirea dezarmării. 
Instaurarea unei păci trainice pe pla
neta noastră reclamă reglementarea 
pașnică a tuturor diferendelor și 
conflictelor, eliminarea colonialismu
lui, neocolonlalismului. a apartheidu
lui și rasismului, soluționarea pro
blemelor cu care sînt confruntate 
țările in curs de-dezvoltare și întăs- 
rirea rolului. Q.i'LiJe-» promote» 
cooperării și înțelegerii Eptre popriAre.

Dind expresie îngrijorării' drescin- 
de a guvernului și poporului său in 
legătură cu sporirea alarmantă a în
cordării din viata internațională, pre
ședintele Republicii Sierra Leone, 
Siaka Stevens, a subliniat că o cauză 
principală a deteriorării climatului 
politic mondial o constituie neres- 
pectarea de către o serie de state a 
normelor de drept și de legalitate, a 
principiilor înscrise în Carta O.N.U.

Este convingerea noastră fermă, a 
declarat el, că, atît timp cit se va 
continua să se ignore normele și an
gajamentele înscrise în Carta O.N.U. 
și să se refuze aplicarea procedurilor 
pașnice recomandate de Cartă, ome
nirea va continua să fie confruntată 
cu probleme majore și complexe, 
lată de ce noi considerăm că actuala 
sesiune a Adunării Generale trebuie 
să dea dovadă, mai mult ca oricînd, 
că a devenit un exponent al conști
inței întregii comunități internațio
nale.

în continuare, vorbitorul a accen
tuat faptul că principalele obiective 
pe care trebuie să le urmărească
O. N.U. și întreaga comunitate inter
națională, în etapa actuală, în intere
sul salvgardării păcii constau in în
făptuirea dezarmării și rezolvarea 
problemelor existente în economia 
mondială, în primul rînd atenuarea 
decalajelor economice și eradicarea 
subdezvoltării, a suferințelor pe caro 
aceasta le generează pentru două 
treimi din populația planetei noas
tre.

într-o lume care, în totalitatea ei, 
este confruntată cu amenințarea ani
hilării nucleare și cu tensiuni poli
tice în creștere. în special din cauza 
cursei înarmărilor, ce cunoaște o es
caladare continuă, țările în curs de 
dezvoltare, cum este și cazul țării 
mele, sint amenințate grav in ceea 
ce privește prezentul și chiar viito
rul lor de situația economică inter
națională, care a devenit deosebit de 
dificilă — a arătat președintele 
Sierrei Leone.

Deplîngînd lipsa de rezultate în 
dezbaterile șl negocierile asupra pro
blemelor dezvoltării și noii ordini 
economice mondiale, vorbitorul a 
subliniat că actuala sesiurîe a Adu
nării Generale are misiunea impor
tantă de a examina cu toată seriozi
tatea problemele presante ale pro
gresului țărilor în curs de dezvoltare 
și de a contribui la urgentarea ini
țierii negocierilor globale în vederea 
instaurării 'noii ordini economice.

Avem nevoie, mai mult ca oricînd, 
a declarat el, de imaginație, de coo
perare și, înainte de toate, de voință 
și inițiativă pplitică, pentru a făce 
față agravării crizei economice mon
diale și pentru a permite popoarelor 
din țările în curs de dezvoltare să-și 
îmbunătățească nivelul de viață în 
mod corespunzător. >

Ministrul de externe al Mexicului, 
Bernardo Sepulveda Amor, a situat, 
de asemenea, întărirea legalității in
ternaționale șl înfăptuirea dezarmă
rii printre căile principale de acțiu
ne pentru întărirea păcii, stabilității 
și securității mondiale. El a subliniat 
că „recunoașterea drepturilor legiti
me ale popoarelor și necesitatea re- 
g'ementăriî tuturor diferendelor prin 
mijloace pașnice constituie condiții 
esențiale ale păcii".

Vorbind despre profunzimea ac
tualei crize economice mondiale, mi
nistrul de externe mexican a apre
ciat că aceasta se repercutează în 
mod dramatic asupra situației țări
lor în curs de dezvoltare, contribuind 
la scăderea nivelului de viață al -po
poarelor din aceste state, la îndato
rarea lor externă tot mai mare, la

încetinirea eforturilor lor de dezvol
tare și progres economic și social.

Lansarea negocierilor globale, a 
accentuat el, a devenit un obiectiv 
urgent. Se resimte stringent nevoia 
de a se adopta măsuri urgente care 
să rezolve problema decalajelor eco
nomice și a inechităților din sistemul 
economic mondial, se impune o re
structurare rădicală a acestui sistem. 
Grupul „celor 77“ constituie din acest 
punct de vedere un factor decisiv 
de restructurare și așezare pe baze 
noi a economiei' mondiale.

Abordînd, in continuare, pericolele 
fără seamăn generate de cursa înar
mărilor, vorbitorul a declarat că în
făptuirea dezarmării, în special a ce
lei nucleare, a devenit mai urgentă 
decît oricînd, fiind astăzi tot mai 
clar că dezarmarea reprezintă o con
diție indispensabilă a edificării unei 
păci autentice. Adoptarea unor mă
suri practice de dezarmare, a adău
gat el, este strict necesară și în ve
derea eliberării unor fonduri și re
surse procesului de dezvoltare al tu
turor națiunilor, în primul rînd pen
tru nevoile specifice ale țărilor în 
curs de dezvoltare, „cursa .înarmări
lor și dezvoltarea fiind două procesa 
complet incompatibile".

Țările în curs de dezvoltare, ală
turi de numeroase state dezvoltate,

• Oprirea cursei înarma* 
rilor — cerința impe
rioasă a destinderii, în
țelegerii «i colaborării

• Asigurarea păcii impu
ne abolirea politicii de 
forță $i de amenințare 
cu forța, soluționarea 
exclusiv prin tratative a 
problemelor litigioase

• Lichidarea poverii dato
riilor externe ale țărilor 
în curs de dezvoltare 
- condiție a relansării 
economiei mondiale

a arătat ministrul mexican, conside
ră că dezarmarea generală și totală 
rămîne obiectivul final, în direcția 
căruia trebuie să persevereze toate 
statele lumii. în încheiere, el a sub
liniat că problemele complexe și 
multiple aflate în fața omenirii nu 
pot să-și găsească soluții conforme 
cu interesele legitime de înțelegere 
și pace ale popoarelor decît prin 
mijloace pașnice, prin folosirea ex
clusivă a tratativelor și dialogului.

Ministrul de externe al Somaliei, 
Abdurrahman Jama Barre, a apre
ciat. în intervenția sa că deteriorarea 
gravă a situației internaționale și 
sporirea pericolelor la adresa inde
pendenței popoarelor și a păcii mon
diale îșl au originea, înainte de toa
te, în „erodarea respectului față de 
principiile înscrise în Carta O.N.U.". 
El a trecut în revistă stările cor.flic- 
tuale periculoase existente în dife
rite zone^arătind că acestea se da-, 
torează (Wurgerii la forță, ingerin
țelor în treburile intern? ale unor 
state suverane, nesocotirii voinței 
popoarelor de a se dezvolta liber șl 
independent, de a-și organiza viața 
și de a dispune de resursele lor așa 
cum o doresc. în vederea rezolvării 
marilor probleme contemporane, vor
bitorul a evidențiat necesitatea an
gajării unui dialog constructiv în ca
drul O.N.U., folosindu-se pe larg po
sibilitățile oferite de actuala sesiune 
a Adunării Generale în scopul ela
borării unor soluții eficiente, prin 
mijloace politice pașnice. De aseme
nea, el a menționat între căile prin
cipale de întărire a păcii necesitatea 
de a se acționa pentru rezolvarea 
problemelor presante ale subdezvol- » 
tării, subliniind' în acest sens că se 
impun eforturi noi și susținute, 
inclusiv în cadrul actualei sesiuni a 
Adunări! Generale, pentru lansarea 
negocierilor Nord-Sud asupra pro
blematicii instaurării noii ordini eco
nomice mondiale.

Ministrul afacerilor externe al Ira
nului, All Akbar Velayati, a pus un- 
accent deosebit, în discursul său, pe 
necesitatea amplificării eforturilor 
întregii comunități internaționale, 
ale Organizației Națiunilor Unite 
pentru rezolvarea pe cale politică, 
pașnică, a tuturor focarelor de ten
siune și conflict existente în diferite 
regiuni. ale globului, apreciind că 
aceasta este o cerință de bază a 
menținerii păcii mondiale. El a stă
ruit in mod deosebit asupra necesi
tății de a se urgenta o soluție de 
pace justă în conflictul din Orientul 
Mijlociu, subliniind faptul că o re
glementare dreaptă și viabilă recla
mă recunoașterea și materializarea 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinian la libertate, autodetermi
nare și independență.

De asemenea, ministrul Iranian a 
vorbit pe larg despre pericolele pe 
care le prezintă pentru pacea, liniș
tea și însăși existența tuturor po
poarelor perpetuarea șl accelerarea 
an de an a cursei înarmărilor. în spe
cial în domeniul nuclear. Subliniind 
că este absolut necesar ca în cadrul 
tratativelor de dezarmare să se asi
gure cea mai înaltă prioritate adop
tării unor măsuri practice de dezar
mare nucleară, vorbitorul a relevat 
atentia pe care țara sa o acordă îm
piedicării instalării unor noi rachete 
nucleare pe continentul european și 
distrugerii celor existente, transfor
mării Oceanului Indian intr-o zonă 
a Dăcii, lipsită de arme nucleare, in
terziceri! folosirii și eliminării defi
nitive ți complete a armelor nu
cleare.

Primul ministru ai statului Vanua
tu, Walter H. Lini, a subliniat, !n

discursul său, că țările mici și mij
locii, nealiniate, în curs de dezvol
tare sînt vital interesate in întă
rirea legalității internaționale, a 
respectului față de normele și 
principiile dreptului ți în creșterea 
rolului O.N.U. în apărarea libertă
ții, independentei și integrității te
ritoriale a tuturor statelor, ca teme
lie sigură a păcii, mondiale. El a 
insistat asupră necesității de a se 
acționa cu mai multă fermitate pen
tru oprirea cursei înarmărilor și 
realizarea dezarmării, arătînd că țaTa 
sa se pronunță pentru adoptarea 
cu prioritate a unor măsuri de de
zarmare nucleară, în special pentru 
încetarea experiențelor cu arme nu
cleare și pentru transformarea bazi
nului Oceanului Pacific într-o zonă 
a păcii, lipsită de arme nucleare.

Elie A. Salem, vicepremier și mi
nistru de externe al Libanului, și-a 
consacrat discursul aproape în între
gime prezentării poziției guvernului 
său față de problemele din Orientul 
Mijlociu, în special din Liban, sub
liniind că menținerea și chiar agra
varea acestui focar de tensiune re
prezintă o serioasă amenințare la 
adresa popoarelor din zonă, a sta
bilității și păcii în întreaga lume. 
El a prezentat pe larg drama. po
porului libanez ca urmare a agre
siunii israeliene și a luptelor ce 
continuă pe teritoriul libanez între 
părțile implicate în acest conflict, 
făcînd cunoscut statelor membre ale 
O.N.U. că. în cursul evenimentelor 
tragice produse în ultima vreme în 
această țară. 100 000 de persoane 
și-au pierdut viața, 500 000 sînt dis
locate și fără adăpost, peste 200 000 
de oameni s-au refugiat peste hota
re, zeci și zeci de mii de bărbați, 
femei, bătrîni și eonii sînt invalizi 
și mutilați, alțl zeci de mii sînt dați 
dispăruți, situație la care se adaugă 
pagube materiale enorme.

Ministrul de externe libanez a 
arătat că drama pe care o trăiește 
de mai multă vreme ponorul Liba
nului a relevat întregii omeniri oro
rile războiului și recurgerii la forță 
ți la expresia ei cea mai brutală — 
agresiunea armată, iilvitînd la reflec
ție întreaga comunitate internațio
nală. El s-a pronunțat pentru adop
tarea de măsuri vlzînd întărirea 
O.N.U. și a instrumentelor interna
ționale în materie de prevenire a 
conflictelor șt războaielor, de rezol
vare pașnică a diferendelor si de 
menținere si consolidare a păcii. în 
încheiere, vorbitorul a cerut mem
brilor O.N.U.. tuturor statelor lumii 
să sprijine poporul libanez in pro
movarea unei soluții pașnice, poli
tice. în problema libaneză, care fă 
se bazeze pe retragerea tuturor tru
pelor străine aflate pe teritoriul na
țional fără acordul autorităților legt- 
jtiipe ale acestei țări,- pe asigurarea 
dieoturilpr; legitime e’.g. libanezilor. 
Ja libertate și viață demnă, lâ in
dependență. integritate teritorială 
și unitate națională.

Ministrul afacerilor externe al 
Birtnaniei, U Chit Khlaing, a subli
niat în discursul său că temelia cea 
mai sigură pe care se poate construi 
pacea mondială o reprezintă respec
tarea strictă de către toate statele. 
In toate circumstanțele, a normelor 
șl principiilor de drept internațio
nal. Stabilitatea internațională pe 
care o căutăm cu toții, a declarat 
el. reclamă eforturi permanente 
pentru a așeza relațiile internațio
nale pe temelii mai solide și mai 
sănătoase decit echilibrul terorii.-

Sîntem convinși că așezarea per
manentă a păcii pe temelia princi
piilor coexistentei pașnice corespun
de ce! mai bine speranțelor și aștep
tărilor popoarelor și se cere susți
nută de toate statele.

Vorbitorul s-a referit pe larg, în 
continuare, la rolul și locul esențial 
al dezarmării în asigurarea unei 
păci durabile, apreciind că adnotarea 
cu prioritate a unor măsuri de de
zarmare nucleară este dictată de in
teresul comun al tuturor națiunilor 
de preîntâmpinare a unei conflagra
ții nucleare atotpustiitoare.

Petăr Tancev, prim-vicepreședinte 
ai Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia, a evocat, marea amenințare pe 
care cursa actuală a înarmărilor o 
reprezintă pentru paces mondială, 
pentru dezvoltarea economică și în
săși existenta pdpoarelor. Niciodată 
în trecut, a spus el. nu au fost acu
mulate arme atît de multe șl atît de 
terifiante pe planeta noastră, capa
bile să distrugă întreaga civilizație 
umană. Sînt rațiunile pentru care 
omenirea nu a dorit niciodată mai 
mult ca în prezent depunerea unor 
eforturi energice nentru eliminarea 
posibilității ca războiul nuclear să 
devină o realitate oribilă. Problemă 
prevenirii răzhoixilui și salvgardării 
păcii dobindeste, prin urmare, o im
portanță crucială pentru destinele 
fiecărui om, ale fiecărei națiuni, ale 
întregii omeniri.

Arătînd că sarcina • majoră a tim
purilor noastre constă în salvarea 
civilizației umane, vorbitorul a re
levat necesitatea de a se renunța la 
politica de confruntare, de a se tre
ce la realizarea dezarmării.. înainte 
de toate în domeniul nuclear. Refe- 
rindu-se la problema negocierilor 
sovieto-americane de la Geneva, re
prezentantul Bulgarie! a exprimat 
ooinia că nu este încă prea tîrziu 
pentru realizarea unui acord echita
bil. a unui acord bazat pe principiile 
egalității și securității egale.

încheierea cu succes a reuniuni! 
de la Madrid, a continuat vorbitorul, 
dovedește că, dacă există bunăvoin
ță politică, chiar șl în actuala situa
ție internațională este posibil sa se 
poarte un dialog orientat sore rea
lizarea unor acorduri reciproc ac
ceptabile.

Prim-viceoreședlntele Consiliului 
de Stat al R.P. Bulgaria’s subliniat, 
de asemenea, interesul deosebit al 
țării sale față de ideea transformă
rii Balcanilor într-o zonă liberă de 
arme nucleare. El a arătat că Bulga
ria este interesată în crearea unei 
atmosfere de nace și cooperare în 
zonă și în Mediterana.

După ce a exprimat regretul tării 
sale față de linsa de progrese reale 
în încercările de stingere a focare
lor de tensiune existente, vorbitorul 
a reliefat necesitatea restructurării 
relațiilor, economice internaționale 
pe o bază echitabilă și democratică 
și stabilirii unei noi ordini economi
ce internaționale.

SAN JOSE! 3 (Agerpres). — Aflat 
la San Jose pentru a participa la 
reuniunetf regională latino-americană 
consacrată pregătirii. Anului inter
național al Tineretului (A.I.T.). tova
rășul Nicu Ceausescu, secretar al 
C.C. al U.T.C.. președintele Comite
tului consultativ al O.N.U. pentru 
A.I.T., s-a întîinit cu Hernan Gon
salez,- ministrul costarican al culturii, 
tineretului și sporturilor, președintele 
Comitetului național pentru A.I.T.

Ministrul costarican a dat o înaltă 
apreciere inițiativei României pri
vind proclamarea, organizarea și 
marcarea Anului Internațional al Ti
neretului. care este de natură să 
ducă la intensificarea participării ti
nerei generații la viața economică și 
social-politică din fiecare țară, la 
soluționarea problemelor internațio
nale. întrevederea a prilejuit un 
schimb de informații asupra preocu
părilor actuale ale celor două țări în 
rezolvarea problemelor specifice ti
neretului și asupra activijătii comi
tetelor naționale pentru A.I.T., evi- 
dentiindu-se dorința comună de a 
dezvolta legăturile de colaborare pe 
linie de tineret între România și

Costa Rica. De asemenea, a avut loc 
un schimb de vederi în legătură cu 
desfășurarea reuniunii regionale la- 
tino-americane consacrate pregătirii 
A.I.T.

★
Tovarășul Nicu Ceaușescu a fost 

invitat să ia parte Ia lucrurile „Fo
rumului latino-american asupra par
ticipării tineretului", care se desfă
șoară la San Josâ începînd de la 30 
septembrie. Forumul, care reunește 
reprezentanți ai organizațiilor negu
vernamentale de tineret din America 
Latină, și-a propus să contribuie’ la 
pregătirea reuniunii regionale consa
crate A.I.T., procedînd la o analiză a 
situației și perspectivelor tineretului 
din regiune.

♦
Tovarășul Nicu Ceaușescu s-a în

tîinit, de asemenea, cu Jorge Lobo, 
secretar general al Organizației Ti
neretului Patriotic din Cbsta Rica. 
Au fost discutate probleme vizînd în
tărirea și diversificarea legăturilor de 
colaborare dintre Uniunea Tineretu
lui Comunist Român și Organizația 
Tineretului Patriotic din Costa Rica.

Să se fata totul pentru eliberarea j 
! Europei de primejdia nutlearâ! ,
[ -------—--------
? R. F. GERMANIA

Noi acțiuni de luptă
i BONN 3 (Agerpres). - La ample- 
i le mișcări pentru pace care se des- 
> fășoară în prezent in R. F. Germa- 
ț nia participă aproape trei milioa- 
l ne de persoane -.cetățeni din cele 
J mai diferite pături ale populației, 
ț tineri și vîrstnici, reprezentanți ai 
i partidelor politice și sindicatelor - 
J scrie cotidianul „Der Spiegel", 
j Printre acțiunile partizanilor păcii 
i prevăzute să se desfășoare in a- 
J ceasta toamnă în R.F.G. figurează 
’ „Săptămîna de luptă împotriva om- 
i plasării de noi rachete", care va 
i avea loc în perioada 15-22 octom- 

!’ brie, arată ziarul.
Pe de altă parte, într-o rezoluție 

adoptată, la Kassel, de forumul ju- 
i riștilor vest-germani, ia care au luat

--------------------------------------- ț

împotriva rachetelor
parte peste 700 de juriști, se arată i 
că proiectele privind desfășurarea ? 
de noi rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune pe teritoriul unor 
state vest-europene reprezintă un 
imens pericol pentru pacea Europei 
și a întregii planete. Vorbitorii s-au 1 
pronunțat în sprijinul .cererilor for
țelor democratice din R.F.G. pri
vind organizarea unui referendum în 
problema desfășurării de noi rache
te pe teritoriu! Germaniei occiden
tale.

în acelcfșf timp, 180 de cadre me
dicale din Frankfurt pe Main au 
semnat o declarație prin care pun 
în gardă opinia publică asupra 
consecințelor pe care le poate avea 
un război nuclear.

„Nici o nouă rachetă In țara noastră”, „Pentru un orașSub deviza
.■ fără arme nucleare", pe marele stadion „St. Pauli", din Hamburg (R.F.G.), 
' a avut loc o mare demonstrație pentru pace, cu participarea a 50 000 de 
\ persoane. Peste 300 de soliști șl formații artistice, veniți din 20 de țări

auț care au avut de suferit în timpul celui 
susținut un program dedicat păcii

MAREA BRITANIE

„NU, războiului ! DA,
LONDRA 3 (Agerpres). — Sub i 

deviza „Nil — rachetelor nnclea- 
ț re !“, la inițiativa Mișcării pentru ;

de-al doilea 
șl colaborării

război mondial, 
între popoare

*

Pămînt!"

MASERU
Cu ocazia celei de-a XVII-a aniversări a proclamării Independenței de 

stat a Regatului Lesotho vă adresez calde felicitări, împreună cu cele mai 
bune urări de pace, progres și prosperitate pentru țara dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că raporturile de prietenie și conlucrare dintre 
țările noastre se vor dezvolta tot mai mult în viitor, spre binele popoarelor 
român și lesothian, al cauzei păcii, independenței naționale și înțelegerii 
in lume. -

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, a adresat o 
telegramă de felicitare primului mi
nistru al regatului Lesotho, dr. Lea- 
bua Jonathan, cu prilejul zilei națio

nale a acestei țări. în telegramă ee 
exprimă convingerea că, în spiritul 
convorbirilor avute la București, se 
va acționa pentru înfăptuirea înțele
gerilor convenite, în interesul celor 
două țări și popoare, al politicii de 
pace și colaborare internațională.

La 4 octombrie poporul statului 
Lesotho sărbătorește împlinirea a 
17 ani de la proclamarea indepen
denței naționale.

Fost protectorat britanic, sub 
numele de. Basutholand, Lesotho 
este unul dintre statele mici ale 
Africii, avînd o suprafață de 30 355 
kmp și o populație de 1 300 000 lo
cuitori. El este situat în partea de 
Bud a continentului, ca o enclavă 
în teritoriul Republicii Sud-Afri- 
cane, și dispune de un relief puțin 
obișnuit, dominat de podișuri înal
te și. munți stîncoși, care fac ca 
numai 15 la sută din teritoriu să 
fie apt pentru agricultură. Cu toa
te acestea, principala ocupație a 
populației o constituie cultivarea 
pămîntului și mai ales creșterea 
animalelor, numărul bovinelor, 
ovinelor și caprinelor ridieîndu-se 
la peste 3 milioane. Sectorul 
agricol furnizează 60 la sută din 
produsul național brut. Lesotho 
este a patra mare producătoare 
mondială de mohair, care. împreu
nă cu pieile de animale și diaman
tele, reprezintă principalele produ
se de expott.

După cucerirea independentei, 
care a pus chpăt unul secol de do
minație colonială, poporul lesothian 
a depus eforturi intense pentru a 
lichida starea de înapoiere econo
mică moștenită din trecut, reușind 
să pună bazele unei industrii pro
prii, să sporească producția agri

colă și să valorifice o parte a bo
gățiilor subsolului. Au fost înre
gistrate, de asemenea, progrese în 
dezvoltarea învățămîntului și ex
tinderea asistenței sanitare.

în spiritul politicii sale de soli
daritate activă cu tinerele state 
africane care au pășit pe calea dez
voltării . de sine stătătoare, po
porul român privește cu simpatie 
eforturile poporului lesothian pen
tru făurirea unei vieți noi. Intre 
Republica Socialistă România și 
Regatul Lesotho s-au statornicit 
relații de prietenie și colaborare, 
care înregistrează un curs ascen
dent. Un moment important în am
plificarea legăturilor dintre celb 
două țări l-a constituit vizita în
treprinsă la București, în luna mal 
a acestui an, de către primul mi
nistru al Regatului Lesotho, dr. 
Leabua Jonathan, cu care prilej a 
fost investigată o arie largă de do
menii în care cele două țări pot 
conlucra cu rezultate fructuoase. 
Astfel, s-a convenit să se acționeze 
pentru amplificarea schimburilor 
comerciale și extinderea cooperă
rii în domeniile geologic și minier, 
al agriculturii și silviculturii, ai 
construcției și materialelor de 
construcție. Ridicarea pe o treaptă 
superioară a conlucrării româno- 
lesothiene corespunde pe deplin 
intereselor celor două țări și po
poare, ale colaborării internaționa
le, ale cauzei păcii și progresului.

Vizita în R. P. 0. Coreeană a delegației Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor din România

PHENIAN 3 (Agerpres). — O de
legație a Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor din România, 
condusă de tovarășa Poliana Cris- 
tescu, președintele organizației, a e- 
fectuat o vizită de documentare și 
schimb de experiență în R.P.D. Co
reeană, la invitația Organizației Pio
nierilor din această tară. v _

în cursul vizitei, delegația română 
a avat convorbiri cu președintele 
Uniunii Tineretului Muncitoresc. So
cialist și cu conducerea Organiza
ției Pionierilor din R. P. D. Coreeană. 
Cu aceste ocazii a fost evidențiată 
contribuția deosebită a tovarășului

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și a tovarășului Kim Ir S>n 
secretar general al C.C. ai Partidii. _i 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, la dezvoltarea zșl di
versificarea relațiilor de prietenie, co
laborare șl solidaritate militantă 
intre partidele, guvernele și popoare
le român și coreean. S-a exprimat 
dbrința reciprocă de a dezvolta in 
continuare relațiile pe toate planu
rile între organizațiile de copii și ti
neret din cele două țări.

Zilele juridice româno-franceze
PARIS 3 (Agerpres). — Sub egida 

Societății Franceze âe Legislație 
Comparată și a Academiei de Științe 
Sociale și Politice a Republicii So
cialiste România, la Rennes s-au des
fășurat lucrările celei de-a 7-a re
uniuni a Zilelor juridice româno- 
franceze.

Au fost dezbătute, într-o atmosferă 
de strînsă colaborare și înțelegere ’re
ciprocă. probleme științifice privind 
rolul dreptului în organizarea și con
ducerea unităților administra ti v-teri- 
toriale. politica penală în domeniul 
prevenirii și combaterii faptelor anti

sociale. precum și aspecte juridice ale 
arbitrajului comercial internațional.

De un deosebit interes s-a bucurat 
concepția țârii noastre, a președin
telui Nicolae Ceaușescu privind dez
voltarea autoconducerii si autoapro- 
vizionării locale, întărirea legalității 
socialiste în toate domeniile de acti
vitate. afirmarea principiilor colabo
rării și cooperării egale în relațiile 
economice Internationale.

Din partea țării noastre a partici
pat o delegație condusă de profesor 
Ion Ceterchl.
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pe
în sprijinul păcii și de- 
Peste 5 000 de partici-

vieții
nifestatie 
zarmării. 
panți, sosiți Hin orașele situate în ; 
sudul țării, și-au exprimat opoziția ț 
față de prezența rachetelor nuclea- i 
re pe teritoriul Marii Britanii, pre- i 
cum și hotărirea de a lupta nentru ’ 
apărarea păcii și vieții pe Pămînt. ț

j 700 de reprezentanți ai partidelor politice * 
ț și organizațiilor obștești au participat ia o conferință ț 
ț pentru oprirea cursei înarmărilor ț

L.......
t dezarmare nucleară, la Brighton — 
? localitate unde se desfășoară lucră- 
ț rile celei de-a 82-a Conferințe 
l anuale a Partidului Laburist din 
! Marea Britanie — a avut loc o ma-

|DANEMARCAj __
crărilor, K. Olensen, lider al Parti- ț 
dului Șocial-Democrat, fost minis- t 
tru al afacerilor externe al Dane- > 
mareei, a subliniat necesitatea de a ț 
se face totul pentru succesul trata- . 
tivelor sovieto-americane de la Ge- 1 
țteva, pentru a se ajunge la o in- 4 
țelegere in virtutea căreia amplasa- ’ 
rea noilor rachete să fie oprită, tar 
numărul celor -existente să fie re- j 
dus ta un nivel cit mai scăzut, t 
Aceeași idee a fost reluată de ape- ț 
Iul adresat de conferință populației i 
daneze, care este chemată sâ-ș! in- ? 
tensifice lupta împotriva pericolului ’ 
nuclear. ț

7 Copenhaga. 700 de reprezentanți 
ț ai diferitelor partide politice și or- 
l ganizații obștești din Danemarca 
) au participat la o conferință consa- 
i erată luptei pentru oprirea ampler 
j sării noilor rachete cu rază medie 
\de acțiune in Europa, pentru reira- 
i gerea și distrugerea celor existente. 
1 Au luat parte, de asemenea, o serie 
i de delegații din străinătate, dintre 
? care reprezentanți ai diferitelor 
ț mișcări pentru pace din Italia, An- 
i glia și R. F. Germania. Conferința 
1 s-a desfășurat sub deviza : „Da, dez- 
I armării !“, „Nu, rachetelor nuclea- 
J re !“, „Nordul Europei — zonă de- 
ț nuclearizată !“. în deschiderea lu- 
j SPANIA

| Consiliul municipal al Madridului s-a pronunțat pen- 

i „zonă denuclearizată” ț 
Madridul este al optulea oraș al ț 
Spaniei care adoptă o hotărire în l 
acest sens. Informind despre / 
aceasta, agenția France Presse ț 
amintește că, de la venirea sa la i 
putere, guvernul socialist spaniol a / 
declarat in repetate rînduri că nu î 
va accepta stocarea de arme nu- l 
cleare pe teritoriul Spaniei.I

tra declararea orașului ca
Madrid -

Madridului 
propusă de grupurile de consilieri 
socialiști și 
verziului ca 
„zonă

Consiliul municipal al 
a adoptat o moțiune

oomuniști cerînd gu- 
orașul să fie declarat 

denuclearizată". Moțiunea 
solicită interzicerea fabricării, de
pozitării șl transportului de arme 
nucleare pe teritoriul Capitalei.

SESIUNE DE URGENTĂ A CABINETULUI LIBANEZ. Luni după-amiază, . 
cabinetul Lbarfez s-a întrunit într-o sesiune de urgență, sub președinția I 
șefului statului, Amin Gemayel, pentru a examina intenția Partidului So- 
cialist Progresist de a forma o administrație locală druză în regiunea mun- • 
toasă Chouf, la sud-est de .Beirut, transmit agențiile internaționale de | 
presă, citind postul de radio libanez. Totodată, postul de radio oficial • 
a anunțat revenirea la Beirut a negociatorului saudit al acordului de 
încetare a focului, Rafik Hariri. Cît privește situația din Beirut și din alte I 
regiuni ale țării, sursele citate subliniază că încălcările acordului de înce- • 
tare a focului sint tot mai frecvente, schimburile de focuri Între grupările 
rivale sporind in intensitate.

REALIZAREA PĂCII INTER- 
i N ATION ALE PRIN DREPT a 
I fost tema unei conferințe, ale cărei 

lucrări s-au desfășurat la Cairo, cu 
I participarea unor experți din nu

meroase țări ale lumii. S-a eviden
țiat necesitatea unui acord regio- 

Inal în baza căruia Orientul Mijlo
ciu să fie declarat „zonă demilita
rizată". informează agenția M.E.N. 
Participanții au lansat tuturoT 

I statelor lumii apelul de a acționa 
| pentru reglementarea problemelor 

divergente prin negocieri, ne baza 
, dreptului international. , ca unică 

modalitate de preîntîtnpinare a pe- 
' ricolului de război.
I CONFERINȚA ANUALA A 

PARTIDULUI LABURIST DIN 
MAREA BRITANIE. în cadrul

■ celei de-a 82-a Conferințe anuale, 
a Partidului Laburist din Marea 

i Britanie, care se desfășoară la
Brighton, Neil Kinnock a fost ales

I lider al acestei formațiuni politice.
El îl înlocuiește pe Michael Foot. în
trunit inainte de deschiderea con- 

Iferinței, Comitetul Executiv Națio
nal al partidului a votat pentru 
menținerea orientărilor generala 

I politice de pină acum ale partidu
lui, intre altele pentru eliminarea 
necondiționată de pe teritoriul 
Marii. Britanii a tuturor armelor 

I nucleare și ieșirea din Piața Co- 
I mună.
, CONGRESUL EXTRAORDINAR

AL PARTIDULUI LIBERAL DIN 
I SUEDIA l-a ales pe Bengt Wester- 

berg în funcția de președinte al 
I partidului. Acesta ii succede fostu

lui premier și ministru al afacerilor 
externe Ola UTisten, care a demi
sionat de la conducerea partidului, 
in urma infringerii suferite de li
berali la alegerile legislative din 
septembrie 1982.

NOUL PREȘEDINTE AL MIȘCĂ
RII RADICALILOR DE STINGĂ I 
DIN FRANȚA. Congresul Mișcării | 
Radicalilor de Stingă, din Franța, 
l-a ales in funcția de președinte al i 
acestei formațiuni politice pe Jean- I 
Michel Bâylet, care asigură deja • 
din luna aprilie interimatul condu
cerii partidului, in locul lui Roger- I 
Gerard Schwartzenberg, numit se- | 
cretar de stat la Ministerul Educa
ției Naționale. i

ADUNAREA POPORULUI DIN ’ 
EGIPT a aprobat prelungirea cu , 
încă un atl a stării de urgență de- I 
clarate în octombrie 1981 — trans- I 
mite agenția U.P.I. Propunerea de 
prelungire a stării de urgentă a | 
fost înaintată de guvern.

CÎȘTIGATOAhEA CONCURSU- , 
LUI INTERNAȚIONAL DE VIDA- ! 
RA DE LA INDIANAPOLIS, Miha- | 
ela Martin, a prezentat un concert 
la Biblioteca Congresului din Wa- I 
shington, care s-a bucurat de o cal- I 
dă primire și deosebită apreciere. 
Numerosul public prezent — for- > 
mat din reprezentanți ai Congresu- I 
lui S.U.A., Departamentului de Stat, • 
Ministerului Comerțului, Agenției 
americane pentru relațiile culturale I 
Și de presă cu străinătatea — a | 
aplaudat îndelung măiestria inter
pretativă a violonistei românce. t
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