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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a inaugurat ieri Tîrgul internațional București —1983

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășul Branislav Ikonici, președintele Consiliului Executiv 

al Adunării Republicii Socialiste Serbia

© La festivitatea de 
deschidere, împreună 
cu tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au luat 
parte alți membri ai con
ducerii de partid și de 
stat, numeroși oameni ai 
muncii, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în 
România, directori ai pa
vilioanelor naționale și re
prezentanți ai firmelor de 
peste hotare participant 
la actuala ediție a tîrgului.

• Elocventă expresie 
a potențialului creator, 
forței și dinamismului in
dustriei românești, a pu
ternicei dezvoltări a între
gii economii naționale pe 
calea progresului tehnic 
și modernizării.
• Convingătoare ilus

trare a voinței României 
de a extinde continuu re
lațiile sale economice ex
terne, de a întări legături
le de prietenie cu toate ță
rile lumii, în interesul cau
zei păcii, colaborării și 
înțelegerii între popoare.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, secretar general al Partidului Coipu- 
nlst Român, președintele Republicii Socialiste România, a inaugurat, 
miercuri, 5 octombrie, cea de-a IX-a ediție a Tîrgului internațional București.

La festivitate au luat parte tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Constantin Dăscâlescu, Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicoiae Constantin, 
Ludovic Fazekas, Alexandrina Găinușe, Petre Lupu, Manea Mânescu, Paul 
Niculescu, Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Răduleseu, llie Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan Bîrlea, Miu 
Dobrescu, Petru Enache, Mihai Gere, Suzana Gâdea, Ștefan Mocuța, Ana 
Mureșan,. Elena Nae, loan Totu, Ion Ursu, Richard Winter, precum și 
membri ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale.

Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați in România, 
membri ai corpului diplomatic, directori ai pavilioanelor naționale și re
prezentanți ai firmelor de peste hotare care participă la actuala ediție a
tîrgului, ziariști români și străini.

Cunoscut pe plan internațional și 
consacrat ca unul din tîrgurile eco
nomice cu tradiție. T.I.B. '83 se des
fășoară sub deviza „Comerț — coo
perare — dezvoltare". Amplă ma
nifestare economică și comercială, 
T.I.B. ilustrează forța creatoare a 
oamenilor muncii din toate ramurile 
economiei naționale, capacitatea in
dustriei românești de a realiza pro
duse de înaltă tehnicitate și perfor
manță, cu un grad superior de com
petitivitate. posibilitățile in continuă 
creștere ale României de a partici
pa la diviziunea internațională a 
muncii, la intensificarea schimburi
lor și cooperării economice și teh- 
nico-științifice. la consolidarea, și pe

această cale, a înțelegerii și păcii in 
lume.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost in- 
timpinați la sosirea în Complexul 
expozițional din Piața Scînteii cu 
deosebită dragoste și căldură. Miile 
de bucureșteni prezenți aici au acla
mat cu însuflețire pentru partid și 
secretarul său general, și-au expri
mat, prin aplauze și ovații, cele mai 
alese sentimente de siimă și respect 
față de cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre, recunoștința profundă pen
tru tot ceea ce face in vederea asi
gurării progresului impetuos al 
României și ridicarea prestigiului ei 
in lume.

Ceremonia deschiderii, oficiale a 
T.I.B'. ’83 a fost marcată de into
narea Imnului de Stat al Republicii 
Socialiste România. în cuvîntul de 
deschidere, tovarășul Vasile Pungan, 
ministrul comerțului exterior și co
operării economice internaționale, a 
spus :

„Mult iubite șt stimate tovarășe 
Nicoiae Ceaușescu,

Stimată tovarășă Elena Ceaușescu, 
Onorată asistență,
începind de astăzi, capitala tării 

noastre este gazda celei de-a IX-a 
ediții a Tîrgului internațional Bucu
rești, eveniment de seamă al vieții 
economice românești și, totodată, de 
largă rezonantă peste hotare, care 
exprimă și pe această cale dorința 
de pace și colaborare a României so
cialiste cu toate statele lumii, indi
ferent de sistemul lor social și po
litic.

Vă rog să-mi permiteți să salut, 
cu deosebit respect și profundă re
cunoștință, prezenta la această festi
vitate a tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia — a cărui inițiativă stă la ori
ginea Tîrgului internațional Bucu
rești — prezență ce se constituie in

tr-o nouă și grăitoare dovadă a gri
jii deosebite pe care dbmrilă sa o 
poartă permanent propășirii patriei 
noastre, dezvoltării relațiilor econo
mice externe ale României, extinde
rii legăturilor de prietenie cu toate 
popoarele, instaurării unui climat de 
pace, destindere și colaborare in în
treaga lume. (Vii aplauze).

îngăduiți-mi să exprim un respec
tuos omagiu, tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, a 
cărei distinsă prezență onorează ma
nifestarea de astăzi, și să salut cu 
căldură prezența celorlalți membri 
ai conducerii de partid și de stat. 
(Aplauze).

Ne bucură mult participarea la 
festivitatea inaugurării tirgului a 
oaspeților de peste hotare, a mem
brilor corpului diplomatic, precum șl 
a numeroșilor expozanți români și 
străini, adresîndu-le tuturor un cor
dial bun venit! (Aplauze).

Renumele pe care Tîrgul interna
țional București l-a dobindit de-a 
lungul anilor, interesul pe care 
această manifestare îl stirnește în 
cercurile de afaceri de pretutindeni 
sint ilustrate de participarea. Ia ac
tuala ediție, a 26 de state cu pavi
lioane naționale, a numeroase firme 
prestigioase din 32 de țări de pe toa
te continentele. nrecum si a peste
(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri 
după-amiază, pe tovarășul Branislav 
Ikonici, președintele Consiliului E- 
xecutiv al Adunării Republicii So
cialiste Serbia, care, la invitația Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat, în fruntea unei dele
gații, o vizită in țara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Gheorghe Oprea, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim viceprim-ministru al 
guvernului.

A fost de față Milos Melovski, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu un cald salut 
prietenesc și urări cordiale din par
tea tovarășilor Mika Spiliak, pre
ședintele Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia, Dragoslav Markovici, pre
ședintele Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Nikola Liubicici pre-

Un grup de ziariști
Miercuri, 5 octombrie, tovarășul 

Nicoiae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit pe publiciștii mexican!

IJl INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOIAE CEAUȘESCU, 
ASTAZI sosește intr o vizita de prietenie in TARA NUHSTRA 

TOVARĂȘUL TODOR JIVKOV
La invitația tovarășului Nicoiae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Re

publicii Socialiste România, astăzi sosește intr-o vizită de prietenie in țara noastră tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului Centrai al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat ai 
Republicii Populare Bulgaria.

Un călduros bun venit
pe pămîntul României!

Născut la 7 septembrie 1911, în lo
calitatea Praveț, județul Sofia, tova
rășul Todor Jivkov intră în rindurile 
Uniunii Tineretului Comunist Bulgar 
in 1929. Este primit în Partidul Co
munist Bulgar in anul 1932. în peri
oada 1934—1941, tovarășul Todor 
Jivkov deține funcții de conducere 
in organe de partid și tineret dlrt 
sectoare ale capitalei și eSle mem
bru al Comitetului județean de partid 
Sofia. în anii luptei antifasciste 
(1941—1944) este unul dintre condu
cătorii organizației de partid și ai 
mișcării de partizani din 
Sofia, locțiitor al coman
dantului primei zone opera
tive insurecționale (Sofia), 
în ajunul insurecției popu
lare, din însărcinarea Bi
roului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar, conduce Bi
roul operativ care coordo
na acțiunile unităților 
de partizani și ale grupuri
lor de combatanți din zona 
Sofiei, care au dat lovitura 
decisivă puterii burgheze, 
asigurînd victoria revolu
ției socialiste de la 9 Sep
tembrie.

A deținut funcția de 
conducător politic al Statu
lui Major al miliției popu
lare din capitală, a fost 
ales al II-lea secietar al 
Comitetului regional Sofia 
al Partidului Comunist 
Bulgar, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc și al 
Comitetului județean Sofia 
ale P.C.B.. președinte al 
Comitetului orășenesc al 
Frontului Patriei, președin
te al Consiliului popular 
al capitalei.

După ce este ales mem
bru supleant al C.C. al 
P.C. Bulgar — în 1945, și 
membru al C.C. al P.C. 
Bulgar — la Congresul al 
V-lea al partidului din 1948, 
tovarășul Todor Jivkov este 
ales, in 1950, membru su
pleant al Biroului Politic 
și secretar al Comitetului 
Central, iar în anul urmă
tor — membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar.

La Congresul al VI-lea al P.C. 
Bulgar, din anul 1954, tovarășul 
Todor Jivkov este ales in funcția de 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
iar la Congresul al XII-lea, din 1981, 
— in cea de secretar general al C.C. 
al P.C. Bulgar.

A fost ales deputat în toate le
gislaturile Adunării Populare a R.P. 
Bulgaria. în luna noiembrie 1962 a 
devenit președintele Consiliului de 
Miniștri.

După adoptarea noii Constituții, in 
1971. a fost ales, iar in 1976 și 1981 
reales președinte al Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria.

Elaborarea și înfăptuirea liniei a- 
doptate de Plenara C.C. al P.C. Bul
gar din aprilie 1956, care a deschis 
drumul consolidării cuceririlor socia

ședințele Prezidiului R.S. Serbia, și 
Dușan Cikrebici, președintele C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din R.S. Serbia.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășilor Mika Spiliak, Dragoslav 
Markovici, Nikola Liubicici și Dușan 
Cikrebici un salut cordial și cele 
mai bune urări, iar popoarelor iu
goslave mult succes in opera de 
construire a socialismului.

în timpul întrevederii au fost evi
dențiate. cu satisfacție, bunele' rela
ții de prietenie și colaborare dintre 
România și Iugoslavia, care cunosc 
o continuă dezvoltare, în spiritul în
țelegerilor și convorbirilor româno- 
iugoslave la nivel înalt. A fost ex
primată hotărîrea de a întreprinde 
noi acțiuni în vederea intensificării 
cooperării dintre România și Iugo
slavia, diversificării conlucrării pe 
multiple planuri dintre cele două 
țări și extinderii legăturilor econo
mice. tehnico-științifice și culturale 
dintre România și R.S. Serbia. S-a 
exprimat convingerea că extinderea 
colaborării, a relațiilor de bună ve
cinătate dintre România și Serbia 

mexicani, reprezentanți
„Primera Plana"

Carlos Estrada Lang. redactor-șef al 
ziarului „Ovaciones". Rafael Mora
les Magana, trimis al ziarului „El 
Universal", și Jose Eugenio Lopez 
Arteaga, reprezentant al ziarului „El

liste șl transformării Bulgariei în- 
tr-un stat modern industrial-agrar, 
cu o știință și cu o cultură Înain
tate. ca și elaborarea noului Pro
gram al partidului de edificare a 
societății socialiste dezvoltate, adop
tat de Congresul al X-lea, și a noii 
Constituții a R.P. Bulgaria sint reali
zări deosebite ale Bulgariei socialis
te. care se leagă de humele și ac
tivitatea conducătorului său. tovară
șul Todor Jivkov.

Pentru meritele sale deosebite, to
varășului Todor Jivkov 1 s-au de

cernat. de două ori. titlul de Erou 
al R.P. Bulgaria, precum și alte 
înalte distincții bulgare.

Tovarășului Todor Jivkov i-au fost 
conferite și înalte ordine și meda
lii ale Republicii Socialiste Româ
nia pentru meritele sale deosebite in 
promovarea colaborării intre po
poarele noastre, in dezvoltarea re
lațiilor dintre România și Bulgaria,

Relațiile dintre România si Bul
garia, care au la bază vechi și bo
gate tradiții de luptă comună împo
triva asupririi străine, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor de libertate, in
dependență și progres social, s-au 
dezvoltat in mod deosebit in anii 
construcției socialiste, dobindind noi 
dimensiuni.

întilnirile și convorbirile . româno- 
bulgare la cel mai înalt nivel, care 

servește cauzei dezvoltării generale 
a colaborării româno-iugoslave, în 
interesul popoarelor noastre, al păcii, 
progresului și înțelegerii in Europa 
și în întreaga lume.

Examinindu-se unele probleme ale 
situației internaționale actuale, s-a 
relevat că în prezent se impune mal 
mult ca oricind să se acționeze cu 
hotărîre pentru diminuarea încor
dării, pentru încetarea cursei Înar
mărilor și trecerea la măsuri ferme 
de dezarmare, și în primul rfnd de 
dezarmare nucleară, pentru oprirea 
amplasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa si retra
gerea și distrugerea celor existente, 
pentru reluarea și continuarea poli
ticii de destindere, colaborare și res
pect al independentei naționale, pen
tru soluționarea pe cale pașnică a 
tuturor diferendelor dintre state, 
pentru crearea unui climat de pace 
și securitate propice dezvoltării co
laborării și înțelegerii in întreaga 
lume.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

ai Clubului de presă
Sol de Mexico", făcînd parte din 
Clubul de presă „Primera Plana".

Cu acest prilej, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
grupului de ziariști mexicani.

au intrat în tradiția relațiilor multi
laterale dintre cele două țări socia
liste, vecine și prietene, constituie 
de fiecare dată evenimente de cea 
mai mare importantă pentru impul
sionarea acestor relații. Atmosfera 
de prietenie, încredere șl înțelegere 
reciprocă ce caracterizează întîlni- 
rîle româno-bulgare la nivel inait 
constituie cadrul fertil de lărgire și 
adincire a cooperării româno-bul
gare pe multiple planuri.

„Este bine cunoscut că Intre po
poarele noastre au existat întotdea

una relații de strinsă co
laborare și prietenie — re
leva tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în timpul vi
zitei efectuate în primăva
ra acestui an in R.P. Bul
garia.

In anii construcției socia
liste. în țările noastre 
aceste vechi relații tradi
ționale au cunoscut o nouă 
dezvoltare în toate dome
niile, fiind întemeiate pe 
deplină egalitate, pe stimă 
și respect reciproc, pe prin
cipiile și idealurile nobile 
ale socialismului.

întregul nostru partid șt 
poporul român dau o înal
tă apreciere colaborării 
multilaterale româno-bul
gare și sint hotărite să ac
ționeze cu toată fermitatea 
pentru ridicarea acesteia Ia 
un nivel tot mai înalt".

„îmi este deosebit de 
plăcut să subliniez că noi, 
partidul și poporul nostru 
— releva, la rindul său, 
cu același prilej, tovarășul 
TODOR JIVKOV — dăm o 
înaltă apreciere activității 
dumneavoastră, consacrată 
adincirii necontenite a 
prieteniei și colaborării 
bulgaro-române. Spre bine
le acestei cauze nobile, noi 
acționăm, împreună cu 
dumneavoastră, de aproape 
două decenii și, în prezent, 
putem constata cu bucurie 
că am obținut rezultate 
foarte bune. Acum reali
zăm o rodnică și largă co
laborare, realizăm con
strucții comune de am

ploare. Se extind și se intăresc con
tinuu legăturile noastre în diferite 
domenii ale vieții materiale și spi
rituale".

Poporul nostru nutrește deplina 
convingere că și actuala lntilnire 
româno-bulgară Ia nivel înalt va 
înscrie o nouă pagină importantă în 
cronica relațiilor dintre cele două 
țări, va impulsiona dezvoltarea cola
borării pe multiple planuri ’ între 
partidele, țările și popoarele noas
tre.

Animat de profunde sentimente 
de stimă și prețuire, poporul român 
adresează din inimă înaltului oas
pete bulgar un călduros și tradițio
nal „Bun venit pe pămîntul româ
nesc

j VIBRANT ECOU AL MOBILIZATOARELOR CHEMĂRI } 
i ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, AL APELULUI j 
j FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE ; 
! In întreaga țară continuă să se desfășoare adunări și mitinguri ale j 
j oamenilor muncii pentru dezarmare și pace, pentru oprirea amplasării t 
j noilor rachete nucleare in Europa \
J Relatâri în pagina a 5-a ’
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Timpul este înaintat! Pentru încadrarea în termenele stabilite

INSĂMINȚĂRILE Șl CULESUL RECOLTEI SĂ FIE INTENSIFICATE LA MAXIMUM!
r-

GRĂBIȚI RITMUL LA SEMĂNATUL GRIULUI!

CU CE VITEZĂ S-A LUCRAT IN ZIUA DE 4 OCTOMBRIE 
IN JUDEȚELE DIN ZONA I

Județul
Suprafața

Insâmintatâ __________
- în procente - p|an,ticatâ

Viteia de lucru 
- în hectare - Plus sau minus 

- în hectare — 
Realizata

Olt 
Giurgiu 
Ialomița 
Brăila 
Tulcea 
Dolj 
Buzău 
Sectorul agri 

col Ilfov 
Constanța 
Timiș 
Teleorman 
Arad 
Călărași

45
25
33
29
30
26
51

43
32
24
24
20
22

6 740
5 060
5 715
5 650
5 830

10 245
4 310

7 940
5 100
5 750
5 675
5 841

10 122
4 003

+1 200
+ 
+ 
+
+
- 123
- 307

40
35
25
11

1 085
9 150

12 125
8 830
7 300
9 150

728
8 672

11 560
8 110
5 710
2 800

- 357
- 478
- 565
- 720 
-1 590
-6 350

-o

*

I
i
***
I
*
*
ț

rumb. La Letea Nouă — aceeași si
tuație, ca și la Oiilacu, la Braniștea, 
unde se încheiase culesul porumbu
lui și continua transportul produc
ției din cimp cu atelajele. Coopera
torii din călugăreni, la fel ca și 
anul trecut, au realizat o producție 
foarte bună de porumb : peste 12 000 
kg știuleți la hectar, in condiții de 
neirigare. „Am avut mult de lucru 
la recoltare — ne spunea inginerul- 
șef al cooperativei. Ion Slujitoru. 
Dar hărnicia cooperatorilor a fost la 
înălțimea... producției realizate. Or
ganizarea temeinică a muncii, spiri
tul de abnegație și dăruire, de întra
jutorare intre echipe și brigăzi ne-au 
permis să strîngem repede recolta. 
Mai avem 10 hectare și încheiem cu
lesul porumbului1'. în această uni
tate, întreaga suprafață cultivată cu 
porumb — 462 hectare — a fost re
coltată manual, iar cea mal mare 
parte din producție a fost transpor
tată cu atelajele. Cele ISO de căruța 
ale cooperativei au făcut zilnic cita

ț>atru-cinci transporturi, ducind po
rumbul direct la baza de recepție.

...Seara, tirziu. am revenit la di
recția agricolă. Inginerii șefi ai con
siliilor unice agroindustriale anunțau 
același lucru : terminarea recoltării 
porumbului pentru consum. Din bi
lanțul raportărilor făcute de consi
liile unice agroindustriale a rezultat 
că, in cursul zilei de 5 octombrie, 
toate cooperativele agricole de pro
ducție din județul Giurgiu au în
cheiat recoltarea porumbului de pe 
cele 80 183 hectare cultivate in ogor 
propriu.

Cu toate acestea nu putem vorbi 
de încheierea campaniei de strîngere 
a porumbului cită vreme, in cimp au 
mai rămas de transportat aproape 
51 000 tone. Este nevoie de suplimen
tarea mijloacelor de transport, astfel 
ca în cîteva zile întreaga cantitate 
de porumb din cîmp să fie pusă la 
adăpost.

Petre CRISTEA 
corespondentul „Scinteii"

de transport pentru sfecla de zahăr 
cu încă 200 de tone. în acest scop 
sint folosite și autocamioane din uni
tățile economice ale județului. P6n- 
tru a grăbi transportul producției din 
cimp, se organizează incă trei centre 
de preluare la Dăeni, Cerna și 
Beștepe, micșorindu-se astfel dis
tantele de transport. Experiența uni
tăților fruntașe — cooperativele agri-

cole Iazurile, „6 Martie11. I.A.S. Tul
cea — care respectă zilnic graficul de 
recoltare șt transport — trebuie ge
neralizată fără întirziere și in cele
lalte unități din județ, astfel incit 
sfecla aflată in grămezi pe cimp eă 
ajungă repede la fabrică.

Neculal AMIHULESE!
corespondentul „Scinteii"

mureș. Mai multă materie primă pentru • 
fabricile de zahăr!

tulcea . Din cimp - sfecla de zahăr să fie 
transportată potrivit graficelor stabilite

giurgiu , Mii de oameni au strins ieri 
porumbul de pe ultimele suprafețe

în ultimele zile s-a lucrat intens 
la recoltarea porumbului in toate 
unitățile agricole din județul Giur
giu, depășindu-se cu regularitate rit
murile stabilite. Aceasta a permis ca 
recoltarea să intre în stadiul final. 
Dealtfel, în dimineața zilei de 4 oc
tombrie, tovarășul ing. Gheorghe 
Nițu, directorul general al direcției 
agricole județene, ne spunea că este 
posibil ca recoltarea porumbului să 
se încheie și- in cooperativele agri

cole (întreprinderile agricole de stat 
terminaseră culesul cu două zile in 
urmă nai.), in cursul zilei de 3 oc
tombrie,

Am fost ieri prin cîteva unități a- 
gricole. La Bolintin Vale, primarul 
comunei, Anghel Niculescu, ne spu
nea că printr-un efort deosebit al 
cooperatorilor, ajutați de oamenii 
muncii din unitățile economice din 
comună, s-a terminat de recoltat în
treaga suprafață cultivată cu

în unitățile agricole din județul 
Tulcea recolta de sfeclă de zahăr a 
fost strînsă de pe 1 000 hectare, din 
cele 4 830 hectare cultivate în acest 
an. Lucrările sînt .mai avansate in 
cooperativele agricole Iazurile. „6 
Martie11 și întreprinderea agricolă de 
stat Tulcea, Activitatea se desfășoa
ră insă anevoios in ce privește li
vrarea sfeclei de zahăr, in prezent 
existînd în județ un decalaj apre
ciabil între cantitățile recoltate și 
cele transpo-tate. La această dată se 
află ne cîmo, in grămezi, 7 130 tone de 
sfeclă de zahăr. De ce s-a ajuns la 
această situație 7 Graficul stabilit 
pentru transport nu s-a respectat in 
nici una din zilele care au trecut de 
la declanșarea acestei campanii. 
Marți, bunăoară, din cele 1 590 tone 
prevăzute în grafic, s-au transpor
tat doar 359 tone.

Din constatările făcute pe teren 
.rezultă că unele unități agricole nu 
acordă atenția cuvenită livrării rit
mice a producției de sfeclă la între
prinderea de industrializare a sfec
lei de zahăr din Tăndărei. în anu
mite cazuri, mijloacele repartizate 
pentru transportul sfeclei sînt diri-

a făcut ca la I.A.S. Mihail Kogălni- 
ceanu, din cele 750 tone recoltate să 
se transporte .doar 144 tone. Și a- 
ceasta în condițiile în care întreprin
derea se află doar la cîțiva pași de 
centrul de preluare a sfeclei și, in 
plus, a avut la dispoziție suficiente 
mijloace de transport. Neajunsurile 
la livrarea sfeclei de zahăr din 
această unitate se datorează neajun
surilor în organizarea muncii.

Neîndeplinirea prevederilor din 
graficele de livrări la sfecla de zahăr 
are și alte cauze. întreprinderea de 
transporturi auto Tulcea nu a trimis 
autocamioanele repartizate in toate 
unitățva. La C.A.P. Beștepe. din trei 
autocamioane funcționează doar 
unul, care a transportat numai 18 
tone de sfeclă din cele 200 tone re
coltate de aproximativ două săptă- 
mîni. Este adevărat, pentru a se îm
piedica deshidratarea rădăcinilor, ele 
au fost acoperite cu frunze. Dar asta 
este o măsură provizorie.

Important este ca întreaga recoltă 
strînsă și aflată în cîmp să fie 
transportată Imediat la centrele de 
preluare.. Pentru aceasta, comanda
mentul județean pentru agricultură

po- jtrte la Bite lucrări. O attire practică, a suplimentat capacitatea mijloacelor

De citeva zile, fabricile de zahăr 
din Luduș și Tg. Mureș au început 
să prelucreze sfecla 1 din recolta a- 
cestui an. Cele două marj unități au 
o capacitate zilnică de prelucrare de 
circa 6 500 tone. Pînă acum însă, ca
pacitatea de industrializare nu a fost 
atinsă. Bunăoară. în perioada 1—4 oc
tombrie, fată de 3 500 tone. Fabrica 
de zahăr din Luduș a prelucrat. în 
medie, zilnic, numai 2 000 tone. Tot
odată. in momentul de față stocul 
din incinta întreprinderii nu însu
mează decît 200—300 tone, fată de 
3 000 tone cit este necesarul pentru 
o zi. Aceeași situație există și la 
Fabrica de zahăr din Tg. Mureș, care, 
în perioada 1—3 octombrie, a funcțio
nat numai cu 80 la sută din capaci
tate, iar in depozitele fabricii existau, 
în dimineața zilei de 5 octombrie, 
doar 920 tone.

Cum e și normal, județul Mureș 
este principalul furnizor de sfeclă 
pentru cele două fabrici. Dealtfel, 
din cele 12 054 hectare cultivate in 
acest an, sfecla de zahăr a fost 
strînsă de pe 1 996 hectare, ceea ce 
reprezintă 17 la sută din suprafață. 
De ce, totuși, cele două fabrici nu 
sînt aprovizionate cu suficientă 
materie primă 7 După cum am fost 
informați la direcția agricolă jude
țeană, pe cîmp se află în grămezi, 
sub cerul liber, circa 20 000 tone 
sfeclă de zahăr, iar acest stoc este 
în creștere. Prin urmare, transportul 
nu decurge în ritm cu recoltarea. 
Cauza principală constă în neajunsu
rile, mal ales de ordin organizatoric, 
ce se fac simțite la încărcarea ca
mioanelor și altor mijloace de trans
port, Așa se explică de ce în uni
tățile agricole din consiliul agroin
dustrial Luduș se află in grămezi, pe

cîmp, 500 tone de sfeclă. In cele din 
consiliul agroindustrial Zau de Cîm- 
pie — 450 tone, iar în unitățile din 
consiliul agroindustrial Sărmașu — 
300 tone. Și lista poate continua cu 
multe alte unități cultivatoare din 
zona fabricii din Tg. Mureș, care au 
in cîmp peste 15 000 tone sfeclă, 
„Slaba organizare a transportului a 
făcut ca numai unitățile cultivatoare 
din zona fabricii noastre să înregis
treze, pînă la 1 octombrie, o res
tantă evaluată la 9 100 tone de sfeclă1* 
— ne spune Dumitru Turcu, direc
torul Fabricii de zahăr din Luduș. Pe 
lingă neajunsurile care se manifestă 
la încărcare, nu au fost asigurate 
nici suficiente mijloace de transport. 
Astfel, camioanele repartizate in acest 
scop din județele Harghita si Cluj — 
cu o capacitate de circa 900 tone — 
se lasă încă așteptate.

Pornind de la această situație, co
mandamentul județean pentru agri
cultură a luat o serie de măsuri 
pentru impulsionarea ritmului recol
tării și a transportului sfeclei de 
zahăr. între altele, I.T.A. Mureș a 
suplimentat parcul de mașini, punînd 
la dispoziția unităților cultivatoare o 
capacitate de transport Insumind 
3 000 tone. Au fost dirijate forțe su
plimentare la Încărcarea și trans
portul sfeclei de zahăr, stabilindu-se, 
pe bază de grafic, sarcini concrete 
pe fiecare consiliu agroindustrial și 
unitate in parte. Se apreciază că, în 
citeva zile, cele două fabrici de 
zahăr vor dispune de sfeclă sufi
cientă pentru a funcționa la Întreaga 
capacitate.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii"

SĂLAJ: Vitezele zilnice 
la semănat trebuie 
nu numai realizate, 

ci și depășite
Pînă in seara zilei de 4 octombrie, 

în unitățile agricole din județul Să
laj griul a fost semănat numai pe 
54 la sută din suprafețele planifi
cate. Este nevoie deci de un efort 
stăruitor pentru realizarea și depă
șirea vitezei zilnice de lucru plani
ficate — 1 880 hectare, astfel ca se
mănatul să se Încheie în cel mai 
scurt timp. Deocamdată însă aceas
tă cerință nu se Îndeplinește cum se 
cuvine. în zilele de 3 și 4 octom
brie au fost semănate numai 1 502 șt 
respectiv, 1 544 hectare cu grîu. Dacă 
in consiliile agroindustriale Zimbor, 
Hida și Cehu Silvaniel griul și seca
ra au fost încorporate în sol pe trei 
sferturi din suprafața destinată aces
tor culturi, in consiliile agroindus
triale Șlmleu Silvaniel, Sărmășag șl 
Nușfalău lucrarea este întîrziată.

Un raid întreprins in unele unități 
agricole din consiliile agroindustria
le Nușfalău și Zalău ne-a prilejuit 
cîteva constatări referitoare Ia cau
zele întirzieril semănatului. în prin
cipal este vorba de neellberarea te
renurilor ce urmează să fie insă- 
mînțate. în ziua raidului, bunăoară, 
la cooperativa agricolă din Ip se lu
cra doar cu două semănători, deși 
unitatea dispune de trei. De ce 7 
Simplu : nu exista suficient teren 
eliberat de resturile vegetale și pre
gătit pentru semănat. în această si
tuație se află multe alte unități 
agricole.

Rezultă deci că pentru recupera
rea rămînerilor în urmă și înche
ierea semănatului pînă cel tirziu la 
10 octombrie sint necesare măsuri 
hotărîte pentru accelerarea pregă
tirii terenului, spre a se putea lucra 
cu întreaga capacitate a semănăto
rilor. Aceste măsuri au fost stabilite 
recent de comandamentul județean 
Pentru agricultură. Important este 
ca In toate unitățile agricole să se 
acționeze cu fermitate pentru apli
carea acestor măsuri.

Euqen TEGIAȘ 
corespondentul „Scinteii"
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9 ÎN INDUSTRIE '

REDUCEREA MAI ACCENTUATA A CONSUMURILOR MATERIALE-
SURSĂ DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI SI A VENITULUI NATIONAL

9 9 9 9
în etapa actuală, cînd factorii calitativi, de eficiență au un rol 

preponderent în ansamblul procesului de dezvoltare intensivă a econo
miei naționale, gospodărirea rațională a resurselor de materii prime șl 
energetice, reducerea mai accentuată a consumurilor și a cheltuielilor 
materiale de producție se înscriu ca un imperativ de maximă insem- 
nătate pentru toate colectivele de întreprinderi. Iar acest imperativ a 
fost subliniat, din nou, de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la ședința comună a Consiliului Național al Agricul
turii. Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor șl a Con
sfătuirii cu activul din industrie și investiții, precizlndu-se cu toată cla
ritatea că fiecare sector de activitate, fiecare produs, fiecare leu investit 
sau cheltuit trebuie să dea maximum de eficiență.

Indiscutabil, este vorba de o cerință obiectivă, impusă de rațiuni 
economice majore, reducerea mai substanțială a cheltuielilor de produc
ție și, îndeosebi, a celor materiale avind o importanță deosebită in reali
zarea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națio
nală ale partidului. în înfăptuirea programului de dezvoltare economico- 
soclală a patriei noastre socialiste și. pe această bază, de ridicare a bu
năstării materiale și spirituale a întregului popor, lată de ce. in spiritul 
înaltelor exigențe stabilite de conducerea partidului, de secretarul gene
ral al partidului, pentru actuala etapă este necesar ca in fiecare unitate

economică, fiecare consiliu de conducere și fiecare colectiv de oameni ai 
.muncii — în calitatea lor de proprietari, producători și beneficiari — să 
acționeze cu toată răspunderea în vederea încadrării în normele de 
consum de materii prime, combustibil și energie electrică, reducerii mai 
accentuate a consumurilor actuale prin promovarea tehnologiilor avan
sate, înnoirea și modernizarea produselor, generalizarea experienței 
înaintate și eliminarea oricăror neajunsuri care influențează negativ 
nivelul cheltuielilor de producție. Numai acționîndu-se\cu perseverență, 
cu spirit revoluționar în această direcție se pot asigura creșterea efi
cienței economice, a rentabilității in fiecare întreprindere, sporirea 
contribuției fiecărui colectiv la creșterea avuției naționale și a veni
tului național. Numai așa Se pot înfăptui recentele măsuri adoptate de 
conducerea partidului privind creșterea retribuției personalului mun
citor- in actualul cincinal. Să reflectăm profund, cu deplină răspundere 
asupra acestui calcul : reducerea cu numai un singur procent a pon
derii cheltuielilor materiale in produsul social echivalează, la nivelul 
acestui an, cu un plus de venit național de 17,8 miliarde lei.

Fiecare produs să fie realizat cu cheltuieli materiale și energetice 
minime, cu o eficiență economică maximă ! — iată o cauză majoră a 
economiei naționale, a noastră, a tuturor, căreia merită, sîntem datori 
să-i consacrăm Întregul spirit gospodăresc.

Beneficii peste plan - prin organizarea superioară 
a muncii și diminuarea cheltuielilor de fabricație

Revenim pentru a treia oară la 
Trustul de construcții-montaj Ialo
mița. Motivele ? Așa cum arătam in 
articolele precedente, ani in șir ve
niturile realizate de trustul ialomi
țean s-au situat cu mult sub nivelul 
cheltuielilor de producție.

Care este in prezent situația eco
nomică a trustului ialomițean ?

La această întrebare prim-vicepre- 
ședintele consiliului popular jude
țean, tovarășul Gheorghe Glodea- 
nu. ne răspunde cu o... propunere: să 
vizităm, Împreună, șantierele trustu
lui. Acceptăm propunerea. Ne oprim, 
rînd pe rind, la cîteva obiective de 
investiții. Pretutindeni, Ia fiecare 
obiectiv de investiții și la fiecare 
punct de lucru este evident spiritul 
gospodăresc. Materialele sînt aduse 
pe șantiere în cantitățile strict nece
sare fiecărei categorii de lucrări, 
pentru ca acestea să poată fi depo
zitate corespunzător și păstrate în 
bune condiții. Indiscutabil, sint ima
gini care vorbesc despre un salt ca
litativ in organizarea producției și 
a munci! pe șantierele trustului ia- 
lomițean. Totuși, riscăm o între
bare :

— Aceste imagini nu reflectă o 
stare intimnlătoare a lucrurilor, o si
tuație conjuncturală 7

— Nicidecum — ne răspunde con
tabilul șef al trustului. Constantin 
Dănilă. Dimpotrivă, ele oglindesc o 
stare nouă de spirit, caracterizată 
prin implicarea directă și mai acti
vă a fiecărui membru al colectivu
lui nostru tn soluționarea probleme
lor majore ale producției. Pentru a 
deveni dintr-o unitate care lucra cu 
pierderi, o unitate rentabilă a fost 
nevoie, în primul rînd, să înlăturăm 
grabnic o serie de neajunsuri și de

ficiențe din propria noastră activi
tate, multe finind de mentalitatea 
oamenilor. în această bătălie, dusa 
pe multiple planuri, a crescut consi
derabil încrederea colectivului în 
forțele proprii, s-a întărit convin
gerea sa că bunul mers al producției 
depinde, înainte de toate, de răspun
derea cu care acționează la locul său 
de muncă fiecare muncitor, maistru 
și specialist.

Ce arată faptele ? Mai precis, rea
lizările obținute în acest an compa

Pe șantierul Trustului de construcții-montaj Ialomița
rativ cu perioada corespunzătoare a 
anului trecut. In loc de pierderi, 
trustul ialomițean a obținut, in pri
mele opt luni ale acestui an, bene
ficii peste plan in valoare de 4,8 mi
lioane lei. Totodată, planul la pro
ducția de construcții-montaj a fost 
depășit cu 8,6 milioane lei, iar la 
producția netă cu 9,6 milioane Iei.

Factorul decisiv al succeselor ob
ținute de colectivul acestei unități ii 
constituie măsurile întreprinse de 
organele și organizațiile de partid, 
de consiliul oamenilor muncii pen
tru îmbunătățirea continuă a orga
nizării producției și a muncii, întă
rirea ordinii, disciplinei șl răspun
derii in producție. Reținem, mai in- 
tii, că la nivelul fiecărui șantier și 
pe ansamblul trustului s-au între
prins exigente analize privind gradul 
de încărcare cu sarcini a fiecărei 
echipe și a fiecărui constructor. S-a 
trecut apoi la dimensionarea rațio

nală a necesarului de forță de mun
că. la inițierea unor cursuri de ca
lificare și ridicarea pregătirii profe
sionale ă personalului muncitor, la 
completarea unor formații de lucru.

Unul dintre efectele concrete ale 
acestor acțiuni constă în stabiliza
rea forței de muncă, trustul ialomi
țean reușind să nu mai lucreze in 
prezent cu forță de muncă sezonie
ră. Pe această bază s-a putut trece 
la extinderea acordului global, care 
la data apariției recentului decret al

Consiliului de Stat cuprindea aproa
pe 90 la sută din totalul personalului 
muncitor, față de numai 64 la sută in 
anul trecut. Retribuirea muncii în 
acord global a fost extinsă in acest 
an și la lucrările mebanlzate de să
pături. de balastări, la transportul 
pămintului și agregatelor, aceste ac
tivități desfășurindu-se in prezent pe 
bază de norme și normative funda
mentate. Iar ca un corolar al acțiu
nilor întreprinse in vederea stabili
zării forței de muncă, ridicării nive
lului de pregătire profesională a per
sonalului muncitor și extinderii acor
dului global, în acest an productivi
tatea muncii a crescut de aproape 
două ori față de anul 1981, prevede
rile de plan fiind depășite în nouă 
luni cu 20 la sută.

Evident, s-ar putea aminti nume
roase alte măsuri întreprinse pe șan
tierele trustului ialomițean în vede
rea gospodăririi cu înaltă răspunde

re a resurselor materiale. După cum 
s-ar putea cita numele a numeroase 
formații de lucru si a numeroși 
muncitori — cum ar fi echipele con
duse de Laurențiu Godeanu, Marin 
Tilihoi, Petre Popescu, Dumitru Tâ- 
tăruși sau al zidarilor Sergiu Comă- 
nescu, Marin Paraschiv, Ion Mihai 
ș.a. — care se situează în fruntea 
acestei bătălii pentru o înaltă efi
ciență, Reținem însă un fapt esen
țial : prin eforturile lor, ale între
gului colectiv, in primele opt luni 
ale anului cheltuielile totale planifi
cate la 1 000 lei producție de con- 
strucții-montuj au fost reduse cu 
11 lei. iar cele materiale cu 39 lei.

Așadar, prin munca mai spornică, 
mai eficientă și de calitate a între
gului colectiv, activitatea trustului 
ialomițean a devenit rentabilă. A- 
ceasta s-a dovedit a fi insă și sin
gura cale a Creșterii veniturilor obți
nute : in nouă luni ale anului retri
buția medie lunară a personalului 
muncitor a sporit la 2 815 lei, de Ia 
1 880 lei cit era în urmă cu doi ani. 
Sint argumente care ne îndreptățesc 
să afirmăm că recentele măsuri 
adoptate de conducerea partidului 
privind aplicarea fermă a principi
ilor autoconducerii muncitorești și 
autogestiunil, perfecționarea meca
nismului economico-financiar. a sis
temului de retribuire a muncii și 
creșterea retribuției în actualul cin
cinal, măsuri menite să stimu
leze munca rodnică, eficientă iși gă
sesc la Trustul de construcții-montaj 
Ialomița o elocventă confirmare 
practică, un puternic ecou în con
știința colectivului.

Mihal V1ȘO1U 
Iile ȘTEFAN

Eficiență maximă la
„Așa cum orice produs nou asimi

lat are povestea lui, uneori simplă, 
alteori palpitantă, ne spunea Iosif 
Vlad, inginer-șef la Combinatul chi
mic din Făgăraș, tot așa aditivul 
„Hexatrat1* are povestea sa proprie. 
O poveste pe cit de simplă, pe atit 
de grăitoare pentru giridirea tehnică 
novatoare a specialiștilor noștri, 
pentru spiritul de dăruire cu care 
colectivul combinatului transpune in 
viață sarcinile stabilite de condu
cerea partidului11.

Să derulăm deci firul acestei „po
vești11. Industria de prelucrare a 
cauciucului avea nevoie urgentă de 
aditivul „Hexatrat1* pentru a înlocui 
produsul similar adus din Import. 
Ministerul Industriei Chimice a re
partizat această sarcină Combinatu
lui chimic din Făgăraș. După o ma
tură chibzuință, conducerea combi
natului a hotărit ca noul produs să 
fie fabricat pe instalația care pro
duce Întăritorul F. utilizat la tra
tarea nisipurilor pentru peliaulizare. 
Sarcina a fost încredințată ingine
rilor Mircea Leancu, șeful secției, 
Cornel Cliisăliță. tehnolog, șt șub- 
inginerulul Vasile Cocoradă din com
partimentul mceanlc-șef.

Adaptarea acestei instalații pentru

Randamente înalte la instalațiile tehnologice
în perioada care a trecut din acest 

an colectivul întreprinderii chimice 
Turda a obținut o seamă de rezul
tate foarte bune în producție. Bună
oară, în 8 luni s-a realizat peste pre
vederile de plan o producție-marfă 
vîndută și încasată in valoare de 59 
milioane lei. Un succes notabil, mai 
ales că el a fost dobîndit în condi
țiile folosirii cu înalt randament șl 
eficiență a mașinilor și instalațiilor, 
a materiilor prime, materialelor, 
combustibilului și energiei electrice, 
în perioada amintită indicele de 
utilizare a instalațiilor s-a ridicat 
la 98 la sută, iar cheltuielile mate
riale planificate la o mie lei produc- 
(ie-marfă au fost diminuate cu 8 Ia 
sută.

înainte de toate, aceste rezultate 
se întemeiază pe activitatea de 
zi cu zi a colectivului de oameni al 
muncii din această unitate, ferm ho- 
tărît să se situeze permanent la ni
velul înaltelor exigente stabilite de 
conducerea partidului în domeniul 
creșterii producției și eficienței eco
nomice. Iar un atare obiectiv stimu
lează puternic inițiativa muncito
rească. Bunăoară, maistrul mc- 

fiecare leu cheltuit
a fabrica concomitent două produse 
nu a fost o acțiune ușoară, simplă, 
mai ales că noul produs este foarte 
pretențios. Trebuiau deci realizate, 
pe același amplasament, două linii 
de fabricație cu două tehnologii di
ferite. S-au căutat și s-au încercat 
diferite soluții. Unele au dat rezultate, 
altele nu. Problema utilajelor a fost 
și ea rezolvată tot in spiritul gindlrii 
gospodărești a colectivului de aici, 
acestea fiind găsite chiar in combi
nat, printre utilajele disponibile. Șl, 
deoarece unitățile de prelucrare a 
cauciucului din Floreștl și Zalău 
aveau nevoie de acest produs ca de 
aer, el trebuia fabricat foarte repe
de. Prlntr-o muncă dirză, tenace, 
plină de dăruire 'și pasiune, întreaga 
lucrare s-a executat in numai 20 de 
zile. Pe lingă faptul că în pre
zent aditivul respectiv nu se mal 
importă. combinatul și-a sporit 
producția cți 12 milioane lei. Iar 
un calcul arată că fiecare leu 
cheltuit pentru această lucrare 
se concretizează acum intr-un spor 
de producție in valoare de peste 600 
lei, in însemnate beneficii.

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scinteii”

canic Iosif Pop a constatat, la 
un moment dat. că duzele de 
la moara cu' jet — utllaj-cheie 
al unei instalații —- se uzau foar
te repede, provocînd dese Între
ruperi in procesul de producție. 
Duzele respective erau aduse din 
import șl se putea apela la fel 
de fel de justificări. Dar maistrul 
Pop nu se putea împăca cu această 
situație. Ca urmare', el a întocmit o 
serie de schițe și modele cu care a 
mers la oțelarii din Cîmpia Turzii. în 
scurt timp, cu ajutorul specialiștilor 
de aici, au fost confecționate o serie 
de seturi din carbură de wolfram, țu 
o durată de funcționaro de cinci ori 
mal mare decît cea a duzelor ce se 
aduceau din import. încă un exem
plu : din inițiativa comuniștilor de 
la secție mecano-energetlcă și au
tomatizări. nu de mult s-au reali
zat o serie de rotoare din titan pen
tru motoarele electrice ale pompe
lor ce vehiculează substanțe puter
nic corozive. S-a renunțat astfel Ia 
importul acestora, iar costurile de 
producție s-au redus substanțial.

Sintetizind efectul măsurilor teh
nice, aplicate In producție ca urmare 
a unor valoroase inițiative muncito

rești, notăm că în opt luni aici s-au 
economisit aproape 1 600 MWh ener
gie electrică și 856 000 mc gaze natu
rale. Dar inițiativa muncitorească, 
puternic stimulată de recentele mă
suri privind majorarea retribuției 
personalului muncitor pune în evi
dență noi resurse de creștere a efi
cienței economice.

Costel ȘTEFANESCU 
corespondentul „Scinteii"

însemnate economii prin 

reproiectarea produselor
în acest an. întreprinderea de pre

lucrare a lemnului din Sălaj trebuie 
să livreze la fondul pieței mobilă în 
valoare de 291,1 milioane lei. O con
diție esențială pentru realizarea pla
nului la producția fizică o reprezin
tă. aici, valorificarea superioară a 
masei lemnoase. Cum Be acționează 
concret ?

— Acțiunile întreprinse de noi, ne 
relatează tovarășul Caslan Marlncaș, 
directorul întreprinderii, au in ve
dere. cu precădere, reproiectarea în
tregului mobilier destinat fondului 
pieței, în spiritul indicațiilor date de 
secretarul general ai partidului, în 
conformitate cu normativele elabo
rate de Institutul de cercetări și 
proiectări din Industria lemnului — 
București. Măsurile stabilite in acest 
scop vizează reducerea gabaritelor, 
tipizarea panourilor și secționarea 
elementelor masive. Evident, au fost 
inițiate și acțiuni menite să asigu
re fabricarea de mobilier cu con
fort și funcționalitate sporite.

Notăm că in prezent, aici, la în
treprinderea de prelucrare a lemnu
lui din Sălaj toate produsele desti
nate fondului pieței sint reproiectate. 
Iar rezultatele acestei acțiuni sint pe 
măsura eforturilor depuse de între
gul colectiv. Mai exact, ca urmare a 
reproiectării întregii producții de 
mobilier, in 9 luni din acest an s-au 
economisit peste 440 mc cherestea, 
aproape 300 mc placaj, 111 000 mc 
P.A.L., 177 tone P.F.L. și 23 500 mp 
furnir. Totodată, consumul de ener
gie electrică a fost redus cu 302 MWh, 
iar cel de combustibil cu 92 tone. 
Cum era șl firesc, toate aceste reali
zări s-au răsfrînt pozitiv, și asupra 
cheltuielilor materiale Ia 1 000 lei 
producție-marfă care, după opt luni, 
sint cu 19,2 lei mal mici decît nive
lul planificat.

T. EUGEN
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Tovarășul Nicolae Ceausescu a inaugurat Firgul international București
(Urmare din pag. I)
600 de Întreprinderi producătoare, 
centrale industriale, institute de cer
cetări, de proiectări si de învăță- 
mint superior din România.

Doresc să subliniez cu satisfacție 
că, reflectînd puternica dezvoltare si 
modernizare a tuturor ramurilor 
economiei naționale, oferta româ
nească a Tîrguiui internațional 
București constă în majoritate din 
produse noi si reproiectate ce se re
marcă printr-un ridicat nivel tehnic 
ei calitativ si sînt in măsură să răs
pundă tuturor exigentelor parteneri
lor noștri.

Desfășurfndu-se sub aceste auspi
cii favorabile, avem convingerea că 

■ și actuala ediție a tîrguiui întru
nește condițiile pentru a aduce o 
nouă și însemnată contribuție la mai 
buna cunoaștere între participants 
facilitind. totodată, o intensă și rod
nică activitate comercială, în avan
tajul reciproc al partenerilor.

In numele organizatorilor acestei 
manifestări economice internaționa
le, rog respectuos pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, să binevoiască a tăia pan
glica inaugurală".

în aplauzele celor prezenți, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a tăiat pan
glica inaugurală.

Vizita a început, în mod semnifi
cativ, la standurile unui important 
sector al economiei naționale — in
dustria de mașini-unelte, electroteh
nică șl electronică — modernizat con
tinuu ca urmare a programelor ela
borate din inițiativa secretarului ge
neral al partidului privind aplicarea 
largă în producție a celor mai noi 
cuceriri ale științei și tehnicii, dez
voltarea cu prioritate a unor ramuri 
de vîrf, menite să asigure valorifi
carea superioară a materiilor prime 
și materialelor, a inteligentei și crea
ției muncitorilor și specialiștilor 
noștri.

Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului au fost salutați cu căldură 
de ministrul de resort. Alexandru 
Necula. de numeroși specialiști.

■ Exponatele ilustrează convingător 
creșterea în ritmuri înalte a acestei 
ramuri industriale, procesul perma- 

I nent și mereu mai accentuat de dl
l' versificare și perfecționare a pro- 
, ducției, corespunzător necesităților 

economiei naționale, cerințelor de 
competitivitate pe piața externă.

Produsele prezentate, de o deose
bită complexitate, atestă capacitatea 
Industriei de mașini-unelte. electro
tehnică șl electronică de a participa 
la asigurarea necesarului intern de 
utilaje, echipamente și instalații 
specializate, aducîndu-și o contribu- 

t tie însemnată la extinderea mecani- 
I zării, automatizării șl robotizării în 
. toate ramurile economiei naționale, 
: la reducerea continuă a Importuri- 
• lor șl sporirea exporturilor tării. în 

pavilionul central, pe platoul de la 
' parter, sînt expuse creații reprezen- 

.( tative. Diptre acestea se disting 11- 
! nil automate de prelucrare destinate 

Industriei de automobile și metalur- 
I giel, noi tipuri, perfecționate, de 
: strunguri multiple, prese de precizie, 
I mașini de rectificat, roboți indus- 
ț triali, produse aflate în probe func

ționale. Organizarea standurilor re
levă, de asemenea, progresele înre
gistrate în dezvoltarea rapidă a pro
ducției de componente electronice, 
de mijloace de automatizare, a teh
nicii de calcul. Sînt expuse sistemul 

. modular pentru supravegherea și 
conducerea automată a proceselor 

, tehnologice, sistemul local de dispe- 
cerizare a energiei electrice, sisteme
le de dispecerizare pentru irigații și 
desecări, de supraveghere și controlul 
'.avlgației pe canalul Dunăre — Ma
ta Neagră, echipamente de radio- 

’.unicații, aparate pentru medicină 
'ologie. în același timp, sînt pre- 

te realizări deosebite în dome- 
îutomatizăril proceselor de pro- 

ln diferite ramuri industriale 
Ieră, petrolieră, ușoară și ali- 
ă. Ca de fiecare dată, un loc 
este rezervat rezultatelor în 
ul tehnicii de calcul, calcula- 
t românești, utilizate în con

ducerea producției materiale, la alte 
categorii de activități. Este subliniat 
aportul industriei electrotehnice la 
dezvoltarea bazei de materii prime 
și energetice a țării, la economisirea 
energiei electrice, înfățișîndu-se, in 
acest sens, o suită largă de produse 
de concepție românească : transfor
matoare de mare putere și aparataj 
de înaltă tensiune, redresoare, echi
pamente speciale, serii optimizate 
de mașini electrice, condensatoare 
de forță.

Bogat reprezentată este șl gama 
bunurilor electrotehnice de larg con
sum — aparate de radio, televizoare, 
radiocasetofoane, frigidere, mașini de 
spălat etc.

Apreciind rezultatele dobîndite, to
varășul Nicolae Ceaușescu a indicat 
să se dezvolte in continuare produc
ția de agregate, mașini-unelte și in
stalații specializate, precum și de a- 
paratură medicală, să fie continuate 
lucrurile bune obținute în producerea 
unor echipamente de acționări, co
mandă și conducere a proceselor 
tehnologice.

La standul rezervat metalurgiei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu sînt întîmpi- 
nați de Neculai Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice. Aici sînt pre
zente cu exponate toate unitățile 
metalurgice din țară, o pondere în
semnată deținînd-o produsele asimi
late in cursul acestui an. Rețin aten
ția noile tipuri de oțeluri inoxidabile 
și materiale rezistive. materiale tu- 
bulare, folosite pentru forajul la 
mare adincime. Se remarcă, totoda
tă, prin caracteristicile lor tehnice și 
calitative, materialele refractare fa
bricate ia unitatea de profil din 
Birlad, ca și produsele noi asimila
te la întreprinderile metalurgice din 
Zalău și Beclean, unități economice 
construite și puse în funcțiune în 
actualul cincinal.

în dialogul purtat cu conducerea 
ministerului și a centralei de resort, 
secretarul general al partidului a 
arătat că se impune o mai accen
tuată creștere a producției de țevi 
speciale, extinderea nomenclatoru
lui de export, cu precădere a celor 
cu valoare ridicată.

Chimia românească își demonstrea
ză și la actuala ediție a tîrguiui ma
rele său potențial productiv și de 
export, datorat ritmului înalt cje dez
voltare. calității înalte a produselor. 
Sugestivă este, în acest sens, prezen
tarea, încă de la intrarea în sectorul 
rezervat chimiei, a unor aspecte 
semnificative din timpul vizitelor de 
lucru efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu în mari combinate chimi
ce și petrochimice, dovadă elocven
tă a atenției permanente acordate 
acestei ramuri industriale de condu
cerea partidului și statului. întreaga 
expoziție „Chimia ’83“ Ilustrează 
faptul că transpunerea în practică a 
orientărilor și Indicațiilor date de 
secretarul general al partidului a 
condus la sporirea potențialului pro
ductiv. la modernizarea continuă a 
utilajelor și tehnologiilor, a permis 
extinderea și diversificarea continuă 
a exportului. Astfel, prin interme
diul întreprinderilor de comerț exte
rior sînt livrate produse chimice ro
mânești în peste 110 țări, volumul 
exportului a crescut în ultimii 15 ani 
de 13 ori.

Referindu-se la cele mai semnifi
cative dintre realizările acestei 
ramuri, ministrul industriei chimice. 
Gheorghe Caranfil, a evidențiat ro
lul de mare însemnătate in obți
nerea succeselor de pină acum al 
activității de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică din tara noas
tră. Aflată sub îndrumarea directă a 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, președintele Con
siliului Național pentru Știință 
si Tehnologie, care deține si func
ția de președinte al Consiliului ști
ințific al Institutului central de chi
mie. activitatea în domeniul cerce
tării științifice a contribuit hotărâtor 
la progresul acestei ramuri industria
le. Standul rezervat Institutului cen
tral de chimie pune în evidentă di
recțiile prioritare de preocupări, va
lorificarea superioară a resurselor 
naturale ale tării, crearea de ma
teriale și produse noi. perfecționarea 
tehnologiilor, disponibilităților pen
tru export ale institutelor românești 

de cercetare în ceea ce privește pro
cedeele tehnologice, produsele de mic 
tonaj, elaborarea de proiecte și do
cumentații, acordarea de asistență 
tehnică.

în continuarea fluxului expozițio- 
năl sînt înfățișate numeroase pro
duse anorganice, atît cele tradiționa
le oferite la export, cît și multe nou
tăți, cum sint copolimerul clorură de 
vinii, acetat de vinii pentru lacuri, 
alte produse sodice șl clorosodice 
utilizate în industria textilă, a hir- 
tiei și celulozei, a fibrelor chimice. 
Ia fabricarea sticlei, detergenților și 
săpunurilor.

Este urmărit cu interes standul pe
trochimiei. căreia îi revin sarcini im
portante pe linia prelucrării superi
oare a țițeiului și gazuluj metan. Bo
gat reprezentată este și fabricația 
cauciucurilor sintetice '— pollizopre- 
nic. butadienstirenic. terpolimeri, la- 
texuri — care și-au cîștigat un bun 
renume pe piața externă, precum și 
produsele noi, cauciucul nitrilic sau 
polibutadienic. Sînt prezentate, de a- 
semenea. realizările celei mai noi 
subramuri a chimiei românești — 
produsele fotosensibile. Deși a In
trat de puțin timp în funcțiune, mo
derna fabrică din cadrul combinatu
lui de la Tîrgu Mureș a asimilat 40 
de sortimente de filme radiografice. 
negative, hîrtie foto color și alb-ne- 
gru. filme fototehnice. pelicule cine- 
pozitiv și altele.

Exponatele din standurile Centra
lei industriale de medicamente, cos
metice. coloranți și lacuri pun în 
lumină orientarea către sporirea și 
diversificarea chimiei de sinteză fină 
și mic tonaj, preocuparea întreprin
derilor producătoare față de crește
rea valorii produselor și a eficien
ței economice.

Exponatele Centralei de prelu
crare a cauciucului și maselor 
plastice se remarcă și ele prin- 
tr-o mare diversitate sortimen
tală. realizată sub imperativul re
ducerii importurilor și dezvoltării 
continue a exportului, ridicării ni
velului tehnic și calitativ al produ
selor. Rețin atenția gama largă de 
anvelope — de la cele pentru au
toturisme la cele pentru echiparea 
autobasculantelor de 100 tone — 
articolele tehnice pentru construcții 
civile si industriale, pentru indus
tria constructoare de mașini, elec
trotehnică. pentru agricultură și uz 
casnic. Tovarășa Elena Ceaușescu a 
arătat că este necesar să se urgen
teze înfăptuirea programelor de a- 
similare a articolelor tehnice din 
cauciuc și mase plastice, să se 
realizeze sortimente cu caracteristici 
superioare din materiale noi. în 
scopul eliminării importurilor, asigu
rării necesarului intern și creării 
unor însemnate disponibilități pen
tru export.

Oferta celor peste 60 de unități 
din cadrul Centralei de prelucrare a 
lemnului prezente în cadrul T.I.B. 
cuprinde produse noi, precum și nu
meroase produse reproiectaid" cu o 
ridicată ținută estetică.

Ministrul de resort,,tovarășul loan 
Fierea, prezintă secretarului gene
ral al partidului un larg sortiment 
de mobilier euprinzînd garnituri 
Complete de mobilă stil, din specii de 
lemn existente în tară, mobilă sculp
tată șl cu diferite ornamentații pro
filate, mobilier modern și de inspi
rație rustică realizat atît In nuan
țele naturale ale lemnului, cît șl ln- 
tr-o mare varietate de culori. Sînt 
prezentate diferite tipuri de dormi
toare, sufragerii, camere de zi. bi
blioteci, cabinete de lucru, holuri, 
bucătării. în rîndttl noutăților se în
scriu și garniturile ce combină lem
nul, metalul și marmura. Rețin aten
ția. de asemenea, diferite modele 
produse după preferințele șl tradiția 
din unele țări importatoare.

în rîndul produselor realizate de 
întreprinderile centralei, o impresie 
deosebită produc instrumentele mu
zicale și materialul sportiv.

O imagine edificatoare a presti
giului de care se bucură produsele 
noastre în lume este dată de faptul 
că mobilierul românesc se bucură de 
aprecieri în peste 40 de țări de pe 
toate continentele.

în cadrul standului materialelor de 
construcții sînt prezentate tovară
șului Nicolae Ceaușescu numeroase 
produse din ceramică, faianță, armă

turi sanitare, decorațlunl din mar
mură și travertin, diverse profile 
pentru construcții și instalații, mate
riale termo și hidroizolatoare, plăci 
ondulate din azbociment.

Se disting în mod deosebit came
rele de baie pjacate cu faianță pic
tată și complet echipate, plăcile și 
placajele ceramice, diferite modele 
de tapet realizate într-o mare varie
tate de desene și culori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat realizările obținute și a In
dicat să se acționeze pentru crește
rea livrărilor .de astfel de produse 
pe piața externă. De asemenea, a ce
rut ca necesarul de hîrtie si cartoa
ne pentru ambalaje să fie realizat 
în țară, eliminîndu-se pe această 
cale importul acestor produse. S-a 
indicat, totodată, să se intensifice li
vrarea de produse din marmură, iar 
articolele de faianță șl ceramică să 
fie realizate lntr-o varietate mal 
mare de desene și culori. în func
ție de cerințele partenerilor externi.

în standurile următoare sînt pre
zentate produse ale industriei mici, 
între care articole din metal pentru 
uz industrial și gospodăresc, decora- 
țiuni interioare din sticlă, lemn, me
tal și alabastru, artizanat textil, mic 
mobilier și diferite împletituri din 
răchită, papură și alun, ilustrînd 
preocupările de a-șl valorifica pe o 
scară tot mai largă resursele exis
tente in tară, produse ce sînt expor
tate în 60 de țări ale lumii.

în continuare este .vizitat standul 
unităților cooperațiilor de consum, 
în cadrul căruia președintele CEN- 
TROCOOP, Paul Niculescu, infor
mează despre preocupările lucrători
lor din acest sector de a completa și 
diversifica sortimentația produselor 
agroalimentare, pentru satisfacerea 
cerințelor interne, ca și a solicitări
lor partenerilor de peste hotare.

Un alt sector expozițional este 
prezentat de ministrul agriculturii și 

industriei alimentare. Ion Teșu. care 
informează despre continua lărgire 
a gamei de produse agroalimentare 
— legume șl fructe în stare proaspă
tă și conservată, băuturi etc. — pre
cum și despre noile realizări din 
acest domeniu, care au îmbogățit 
nomenclatorul de mărfuri destinate 
pieței interne și exportului.

Prin exponatele prezentate. Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini oglindește relevant, și in ca
drul actualei ediții a T.I.B., progre
sele importante înregistrate de 
această ramură industrială de bază, 
care conferă competitivitate cres- 
cindă produselor noastre pe piața 
internațională.

Reține în acest sens cu deosebire 
atenția gama diversă de autovehicule 
pentru transport expuse pe platoul 
ce înconjoară pavilionul central. To
varășului Nicolae Ceaușescu. tovară
șei Elena Ceaușescu. celorlalți tova
răși din conducerea partidului și- 
statului le este prezentată aici fami
lia de mașini echipate cu motoare 
de 360 CP, produse la întreprinderile 
din Brașov, Mîrșa, Mediaș. Informînd 
asupra caracteristicilor tehnico-func- 
ționale ale acestora, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini. loan 
Avram, arată că aceste autovehicule 
de mare putere, cu o linie modernă, 
cunosc importante îmbunătățiri pri
vind puterea motorului, transmisia, 
confortul, care le sporesc competiti
vitatea pe piața externă.

Secretarul general al partidului 
examinează gama diversă de auto
tractoare și autocamioane din fami
lia 256 turbo, realizate la cunoscuta 
întreprindere brașoveană de profil, 
între noutăți sînt prezentate contai
nere, autotrenuri frigorifice, autove
hicule pentru transportul intern. Tot 
în acest perimetru al expoziției se 
disting autobasculantele, autocami
oanele destinate transportului în te
ren accidentat și desfundat, ca și di
versele variante de motoare diesel 
și transmisii aflate. în fabricație sau 
modernizate.

întreprinderea de automobile din 
Cimpulung se prezintă la această 
confruntare internațională cu forma
țiile de autoturisme ARO-10 și ARO- 
24. cu cinci modele fiecare. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena. Ceaușescu sint informați în le
gătură cu performantele acestor ve
hicule pentru transportul de persoa
ne și mărfuri pe terenuri acciden
tate sau amenajate, care'pot fi echi
pate atît cu motoare pe benzină, cit 
și diesel.

între exponatele cunoscutei uzine 
piteștene de autoturisme se află și 
modelul „Dacia 1934“.. caracterizat 
printr-o linie modernă, confort spo
rit. cutie de viteze, in cinci trepte, 
prin consum redus de combustibil.

Sint, de asemenea, prezentate și 
alte modele de autoturisme „Dacia1, 
autoturismele „Oltcit", cu motoare 
de 650 cm cubi și 1 130 cm cubi, fa
bricate in moderna uzină din Cra
iova.

Se vizitează în continuare sectoa
rele unde se află expuse locomoti
ve. vagoane, echipamente de mate
rial rulant, excavatoare.

în perimetrul rezervat tractoare
lor, secretarului general al partidu
lui i-au fost prezentate un mare nu
măr de tipuri pe pneuri și pe șenile.

Tncorporînd o bogată tradiție na
țională, aeronautica românească ex
pune diferite tipuri de elicoptere, 
avioane utilitare, planoare, autopro- 
pulsoare. O prezență deosebită — 
macheta avionului de transport 
Rombac, alături de piese, ansamble 
și subansamble ce ie incorporează 
acest prestigios produs al industriei 
românești.

în cadrul uhor standuri speciale 
sînt prezente prtn machete realizări
le industriei navale : tancul transpor
tor de amoniac, navele de transpor
tat conteinere cu un deplasament de 
pină la 870 tdw. nave de pescuit 
costier multifuncționale, tancuri pe
troliere dotate, aproape în întregime, 
cu echipament românesc.

Sint prezentate, de asemenea, di
verse echipamente energetice : ma
chete de hidro și termocentrale, ro
toare de turbine. . cazane de abur, 
alte echipamente cu specific termo- 
hidroenergetic, ca și machete de ter
mocentrale pe bază de șisturi bitu
minoase. domenii în care România 
și-a cîștigat, in scurt timp, o boga
tă si foarte apreciată experiență pe 
plan mondial.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost, de 

asemenea, invitați pe platforma unde 
sint montate agregate ale industriei 
constructoare de utilaj petrolier și 
minier, de rafinării și instalații chi
mice și petrochimice, domenii in 
care, după cum se știe, țara noas
tră deține o bogată experiență.

într-unul din , (pavilioanele tîrgu
iui. Centrala de mașini textile pre
zintă numeroase utilaje cu un înalt 
grad de mecanizare și automatizare 
a operațiunilor. Ele sînt destinate fi
laturilor de bumbac, lină, in, cine- 
pă, amestecuri ale acestora, indus
triei pielăriei, sticlei etc.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat standul în care 
sint prezentate o gamă largă de ma
șini-unelte folosite în activitatea de 
industrializare a lemnului. Sînt ex
puse, de asemenea, utilaje folosite 
în exploatările forestiere, de mare 
productivitate, cu parametri tehnico- 
funcționali superiori.

Apreciind rezultatele obținute, ni
velul tehnic ridicat al exponatelor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
ca produsele noi prezentate să fie 
cît mai grabnic introduse în produc
ție, să se continue activitatea de îm
bunătățire a parametrilor tehnico- 
funcționali ai acestora, de reducere 
a consumurilor tehnologice și de ma
teriale. S-a recomandat, de aseme
nea, ca industria constructoare de 
mașini să participe mai activ la ac
țiunile de cooperare internațională, 
la schimburile reciproc avantajoase, 
6ă lărgească aria de ofertă la export.

în pavilionul rezervat industriei 
ușoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt in
formați de către ministrul de resort, 
Lina Ciobanu, că la actuala ediție 
a tirgului centralele industriale și 
unitățile din cadrul acestei ramuri 
prezintă 24 000 de exponate, dintre 
care aproape 20 000 sînt sortimente 
noi, realizate pe baza indicațiilor 
privind valorificarea superioară a 
materiilor prime și materialelor 
existente în țară, reproiectarea pro
duselor, introducerea și extinderea 
noilor tehnologii, perfecționarea și 
modernizarea celor existente.

.Sînt expuse sortimente noi de țe
sături tip bumbac, lină, mătase, cu 
greutate redusă, precum și impri
meuri realizate pe suporturi din fi
bre naturale în amestec cu fibre 
chimice sau din fibre chimice 100 la 
sută, cu finisaje superioare, care con
feră produselor suplețe, luciu șl ne- 
șifonabilitate. Sînt prezentate acțiu
nile întreprinse prin care s-au asi
gurat condiții ca. încă din acest an. 
la principalele norme și normative 
de consum să se atingă nivelurile 
prevăzute pentru anul 1985. Se sub
liniază faptul că. prin diversificarea 
producției. în acest an au fost reali
zate noi produse, ce vor însuma, in 
final, circa 70 000 de articole, modele, 
desene și poziții coloristice.

In sectorul confecții, vitrinele cu
prind produse realizate din țesături 
ușoare, cu prelucrare superioară, noi 
sortimente de confecții de sport și 
pentru timpul liber, solicitate de 
cumpărătorii din țară și la. export, 
precum și înlocuitori de paltoane in
tr-o gamă variată de modele funcțio
nale. asigurind un grad sporit de 
confort. A fost creată și prezentată 
pentru prima oară in cadrul T.I.B. o 
frumoasă colecție de modele inspi
rate din arta populară românească. 
Se evidențiază faptul că la crearea 
modelelor s-a ținut cont de folosi
rea judicioasă a materiilor prime, 
evitarea pierderilor, reintegrarea in 
circuitul productiv a materialelor re
cuperabile.

Remarcind preocuparea Ministeru
lui Industriei Ușoare pentru realiza
rea de articole de mică serie, ip ve
derea satisfacerii solicitărilor tuturor 
categoriilor de cumpărători, precum 
și a cererilor partenerilor externi, 
tovarășa Elena Ceaușescu a indicat 
Ca și „Casa de modă", prezentă in 
acest pavilion cu o largă colecție de 
modele, să exporte unicate și pro
duse de serie mică.'

La standurile sectorului de pielărie 
șl încălțăminte, centralele de profil 
expun un volum sporit și diversifi
cat de produse. Și de această dată, 
secretarul general al partidului a ce
rut să se acționeze în continuare 
pentru valorificarea materialelor re
cuperabile, aplicarea de noi tehno
logii menite să conducă la reducerea 
importurilor, ’ la realizarea de pro
duse cu caracteristici tehnico-econo- 
mice superioare.

A fost vizitat în continuare secto
rul articolelor de sticlă, porțelan și 
faianță, al obiectelor de uz casnic, 
în cadrul căruia s-au înfățișat rezul

tatele acțiunii de reducere a greută
ții produselor, a consumurilor da 
materii prime, de diminuare a pier
derilor tehnologice, de reactualizare 
a normelor de consum și lărgirea ga
mei de resurse de materii prime in
digene.

Și cu această ocazie, au fost evi
dențiate preocupări vizind organiza
rea de linii tehnologice specializate, 
dotate cu utilaje modeme, capabile 
să realizeze un volum sporit și di
versificat de mărfuri, destinat atit 
pieței interne, cît și pentru Îndepli
nirea importantelor sarcini la ex
port. în prezent produsele industriei 
ușoare românești fiind solicitate de 
parteneri din peste 100 de țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut cuvinte de apreciere la adre
sa modului in care industria ușoară 
a acționat pentru reducerea consu
murilor de materii prime, materiale, 
combustibili și energie, pentru creș
terea gradului de utilizare a acesto
ra, pentru realizarea de importante 
economii. în același timp, secretarul 
general al partidului a cerut să se 
acționeze in continuare pentru creș
terea șl diversificarea producției la 
o serie de sortimente. în vederea 
satisfacerii depline a cererii existen
te pe piața internă și la export.

Ministrul industriei ușoare a mul
țumit pentru indicațiile primite, an- 
gajindu-se. în numele lucrătorilor 
din această ramură, să le îndepli
nească in mod exemplar in vederea 
satisfacerii cerințelor populației, a 
valorificării superioare la export a 
bunurilor de consum.

Apreciind încă o dată bunele .re
zultate obținute de industria ușoa
ră. secretarul general al partidului 
a felicitat colectivele de oameni ai 
muncii din cadrul acestui sector de 
activitate și le-a urat noi succese in 
înfăptuirea sarcinilor ce le revin.

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului au vizitat pavilioa
nele naționale și standurile firme
lor din țările reprezentate la ediția 
din acest an a Tirgului internațio
nal București — Anglia. Australia, 
Austria. Bulgaria. Canada. Ceho
slovacia. Chile. Cuba. Egipt. Elveția, 
Filipine. Franța. R.D. Germană. R.F. 
Germania. Grecia. Iordania. Repu
blica Islamică Iran. Israel. Italia, 
Iugoslavia. Japonia. Kuweit, Olanda. 
Pakistan. Panama, Polonia. S.U.A., 
Turcia. Ungaria. U.R.S.S., Zim
babwe. A fost vizitat, de asemenea, 
standul aparținjnd Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați cu cordialitate, cu deosebită 
stimă, de șefii misiunilor diplomatice, 
de directorii pavilioanelor naționale 
și reprezentanții firmelor străine ex
pozante. care și-au manifestat sa
tisfacția de a participa la Tirgul in
ternațional de la București și au ex
primat bucuria și deplina gratitudi
ne pentru onoarea de a primi vizita 
președintelui României.

tn cursul vizitării pavilioanelor 
străine au fost subliniate bunele re
lații statornicite intre țara noastră și 
.statele reprezentate la T.I.B., dorința 
României și a țărilor participante de 
a-și întări și dezvolta in continuare 
conlucrarea pe tărim economic, de a 
amplifica și diversifica schimburile 
de mărfuri, de a extinde cooperarea 
reciproc avantajoasă, in interesul co
mun, al cauzei progresului, păcii și 
înțelegerii in lume.

Șeful statului român le-a adresat 
participanților străini la cea de-a 
IX-a ediție a Tirgului internațional 
de la București urări de mult succes.

La plecare; numeroșii cetățeni ai 
Capitalei aflati in incinta complexu
lui expozițional au salutat din nou, 
cu entuziasm, cu inaltă stimă și pre
țuire pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
exprimind și cu acest prilej senti
mentele de dragoste fată de conducă
torul partidului și statului, de vie re
cunoștință pentru activitatea neobosi
tă ce o desfășoară in vederea asi
gurării progresului multilateral al 
patriei, pentru creșterea prestigiului 
internațional al României socialiste.

tn aplauzele puternice. îndelungi 
ale celor prezenți. s-a scandat cu în
suflețire numele tării, al partidului 
și secretarului său general ; oamenii 
muncii aflati în incinta complexului 
expozițional au dat glas adeziunii la 
politica internă și externă a Româ
niei socialiste, hotăririi de a munci 
neobosit pentru continua dezvoltare 
a țării, pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate sî 
înaintarea României spre comu
nism.

I
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Reglementări menite să întărească răspunderea colectivă 
și individuală a oamenilor muncii pentru dezvoltarea

' proprietății întregului popor, pentru buna gospodărire 
a patrimoniului încredințat de societate

După cum se știe, Ia începutul lunii Iulie a acestui an Marea Adunare 
Națională a adoptat Legea cu privire la contractul-angajament, act nor
mativ care face parte din ansamblul de măsuri privind perfec
ționarea legislației in general ți a legislației muncii in spe
cial, stabilite prin Programul privind aplicarea fermă a princi
piilor autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea 
mecanismului economico-financiar, a sistemului de retribuire a muncii 
ți creșterea Atribuției in acest cincinal, care a fost aprobat de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 29—30 iunie 1983. Presa de ieri a publicat Decretul 
Consiliului de Stat privind aprobarea conținutului contractului-angaja- 
ment pentru Întreprinderi, centrale, ministere; alte organe centrale și 
comitete executive ale consiliilor populare județene și al municipiului 
București, precum șl conținutul angajamentelor individuale. în legătură cu 

| funcțiile practice ale contractului-angajament am avut p convorbire cu 
1 tovarășul Gbeorghe BĂDICA, consilier juridic șef in Ministerul Muncii.

în ce constă conținutul 
economic și Juridic 
ț al contractului^ 

angajament?
* Programul adoptat la Plenara C.C. 

•1 P.C.R. din iunie a.c. se fundamen
tează pe analiza profundă, complexă 
a stadiului actual al edificării socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
In țara noastră, caracterizat prin 
dezvoltarea proprietății socialiste, 
prin Întărirea și modernizarea bazei 
tehnico-materiale, precum ți prin 
perfecționarea formelor și metodelor 
stabilite prin lege pentru participarea 
oamenilor muncii la conducerea uni
tăților. a Întregii societăți. Acest 
program așază la baza Întregii ac
tivități economice și sociale principii
le democrației și eficientei, punin- 
du-le la temelia conceptului auto
conducerii muncitorești și autogestiu
nii economico-financlare. în acest 
context, ansamblul de norme care 
reglementează contractul-angajament, 
anume Legea nr. 3/1983 cu privire la 
cohti’actM-angajarneht, precum 'și' 
decretul Consiliului de Stat privind 
aprobarea conținutului contractului- 
angajament și al angajamentelor In
dividuale, consacră din punct de ve
dere juridic aceste principii.

Potrivit legii, patrimoniul unități
lor socialiste este Încredințat, pe bază 
de contract, oamenilor muncii din 
unități, care. In calitate de proprietari 
ai mijloacelor de producție șl în ace
lași timp de producători și beneficiari 
ai valorilor materiale și spirituale, 
poartă întreaga răspundere pentru 
conducerea directă și efectivă a fie
cărei unități, pentru buna gospodă
rire a tuturor mijloacelor materiale 
șl financiare Încredințate din proprie
tatea întregului popor, precum și 
pentrți rezultatele economice obținu
te. Pe de altă parte, statul, în cali
tate de administrator general al 
proprietății Întregului popor, asigu
ră înfăptuirea politicii de dezvol
tare economico-socială planificată a 
tării, controlul modului de gospo
dărire a patrimoniului încredințat 
colectivelor de oameni ai muncii, ast
fel incit toate unitățile să-și desfă
șoare activitatea pe principiile efi
cienței și rentabilității. Deci, con
tractul-angajament are drept scop 
încredințarea patrimoniului unități
lor colectivelor de oameni ai muncii, 
iar obiectul, conținutul său constă 
în precizarea drepturilor și obliga
țiilor care revin statului șl persona
lului muncitor în apărarea și dez
voltarea patrimoniului încredințat.

Contractul-angajament este o nou
tate din punct de vedere juridic și 
are un loc bine determinat în siste

CARNET PLASTIC

Noblețea peisajului 
uman al țării

înscrisă in seria 
unor reprezentative 
expoziții de artă con
temporană, inițiate de 
Muzeul de artă al 
Republicii Socialiste 
România, o nouă 
manifestare readuce 
in prim-plan coordo
natele cunoscute ale 
artei unui maestru : 
Ion Musceleanu. Ex
poziția oferă o dimen
siune structuratoare 
asupra personalității 
acestui artist ajuns la 
venerabila virstă de 
80 de ani, dar care 
continuă să lucreze cu 
elanul anilor tineri. O 
demonstrează nu doar 
viziunea care a stat la 
bază lucrărilor, ci și 
faptul că cea mai 
mare parte dintre ele 
au fost realizate in ul
timele citeva luni.

Ca in toate marile 
expoziții in care arta 
lui Ion Musceleanu 
aste prezentă cu nea
bătută consecventă, ca 
și in cele citeva ex
poziții personale des
chise pină acum, pic
tura exousă in gene
roasa incintă a mu
zeului aduce privito
rilor aceeași bucurie 
simplă a culorii. O 
bucurie care Însoțește 
conturarea celor cite
va teme asupra cărora 
pictorul și-a oprit cu 
obstinație atenția : 
portrete, peisaje și 
naturi statice, lucrări 
în care factura artis
tului este ușor de re
cunoscut.

înscriindu-se tn ma
rea tradiție a impre

sionismului românesc, 
in familia spirituală a 
unui Lucian Grigores- 
cu, de pildă, pictura 
lut Ion Musceleanu se 
distinge deopotrivă 
prin claritatea organi
zării compoziționale și 
printr-o subtilă mo
dulare a tonurilor ar
monioase, a griurilor

însemnări 
pe marginea 

expoziției 
Ion MUSCELEANU

Muzeul de artă 
□I Republicii Socialiste 

România

colorate, vibrate, ală
turate unor culori mai 
vii, puse in tente 
ușoare.

Citeva acoperișuri 
roșii ivite din abun
dența unor mase ve
getale. din luminișul 
cald, strălucitor al cu
lorilor însorite aduc 
atit în lucrările in 
ulei.-cit și in acuarele 
un sens al echilibrului 
volumetric, a! armo
niei și discreției. Este 
insă un echilibru labil, 
dinamic, care păs'trind 
ecouri ale sensibilită
ții impresioniste a 
fixat peisaje pline de 
seve intr-o veșnică 
vibrație, în lumina so
lară. Imaginea trium
fătoare a verii care a 
împrumutat peisajelor

mul actelor pe care oamenii muncii 
le încheie eu unitățile la care sînt 
încadrați, acte care precizează șl de
finesc raporturile lor de muncă, 
drepturile și obligațiile care le re
vin din calitatea de persoană înca
drată în muncă. în sensul celor de 
mai sus, se cuvine precizat că. dacă 
prin contractul individual de muncă 
sînt stabilite drepturile și îndatoririle 
personale ale fiecărui om al muncii 
și prin contractul de acord global se 
precizează formele și condițiile în 
care oamenii muncii sînt retribuit!, 
prin contractul-angajament se în
credințează oamenilor muncii Între
gul patrimoniu al unității, pe care 
aceștia au obligația de a-1 păstra și 
dezvolta. Legea privind contractul- 
angajament precizează clar răspun
derea care revine pentru buna gos
podărire a avuției unităților colecti
velor de muncă ale unităților, adu
nărilor generale ale acestora, consi
liilor oamenilor muncii, birourilor 
executive ale acestor consilii și fie
cărui om al muncii în parte.

Potrivit prevederilor Legii nr. 
3/1983 și ale decretului Consiliului de 
Stat, se Încheie două feluri de con- 
tracte-angajament. Intre stat. în cali
tate de administrator general al pro- 
•prietătii întregului popor — reprezen
tat prin ministere, organe centrale sau 
locale în subordinea cărora funcțio
nează Întreprinderile și centralele — 
și colectivele de oameni ai muncii din 
aceste'unități, precum și un alt tip 
de contract-angajamant care se , în
cheie între stat — reprezentat din 
Împuternicirea Consiliului de Stat, 
de primul ministru al guvernului și 
ministere, alte organe centrale sau 
comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului 
București. Formularele de con- 
tract-angajament, conținutul concret 
al acestora au fost aprobate prin de
cretul Consiliului de Stat amintit.

în condițiile noilor reglementări, 
fiecare om al muncii, inclusiv condu
cătorii unităților, ai ministerelor și 
celorlalte organe centrale, la înca
drarea îh muncă, va semnă un anga
jament individual prin care Se obli
gă a respecta obligațiile ce-i revin 
din contractul-angajament. De ase
menea, formularele angajamentelor 
individuale au fost aprobate prin 
același decret al Consiliului de Stat.

Ca o ultimă mențiune cu privire 
la conținutul acestor acte normative, 
trebuie arătat că în scopul stimulă
rii stabilității în muncă — pe lingă 
mijloacele de cointeresare materială, 
cum ar fi majorarea substanțială a 
sporului pentru vechime neîntreruptă 
în aceeași unitate — noua reglemen
tare prevede că personalul muncitor 
nou încadrat are obligația de a lucra 
minimum 5 ani in unitate, perioadă 
In care are calitatea de membru aso
ciat al colectivului și drept de vot 
consultativ. După împlinirea acestei 
perioade, devine membru cu drepturi 

de la Mogoșoala, Con
stanța. Vilcea, Sibiu 
sau București o ar
dentă. dar și o discre
ție a culorii folosită 
in acorduri de o sono
ritate aproape muzi
cală.

Ca și peisajele, na
turile statice se dis
ting prin aceeași re
marcabilă capacitate 
de a nuanța și diver
sifica grupajele de 
culoare. Ele aduc pri
vitorului plăcerea de 
a studia, intr-o lu
mină calină, unduirea 
curbelor unor fructe 
adunate in vase sim
ple, distribuite echili
brat pe suprafața me
sei, asociate florilor 
sau unor ulcele de lut. 
Sint imagini care in
dică plăcerea de a 
stărui îndelung. de a 
grupa, de a contem
pla, de a reveni, in 
alte variante, asupra 
aceluiași tip de com
poziție. aprofundind 
un acord tonal, întă
rind echilibrul croma
tic al întregului. Inte
grate intr-un sistem 
compozițional coerent, 
cu un accent mai pu
ternic asupra "valori
lor constructive pe li
nia frumoaselor tra
diții ale artei noastre 
interbelice, două na
turi statice din peri
oada de început punc
tează evoluția ulteri
oară spre o mai ac
centuată stilizare a 
formei învestită cu un 
freamăt mai aerian, 
spre culorile mai lu
minoase ale naturilor 

depline, are dreptul de a alege și a 
fi ales în organele de conducere co
lectivă, precum și dreptul de a fi ales 
în funcții de conducere.

Ce sarcini revin
• întreprinderilor, 
| centralelor
* și ministerelor ?

Aș do/i să subliniez încă o dată 
Importanța deosebită a noilor regle
mentări in materie, precum și ne
cesitatea cunoașterii lor aprofundate, 
în acest sens, consider că ministere
le, celelalte organe centrale, comite
tele executive ale consiliilor popu
lare județene, cărora legea li se adre
sează cu precădere, au îndatorirea de 
a organiza studierea și însușirea con
ținutului acestor norme, de a lua toa
te măsurile pentru a asigura apli
carea lor corectă, atît la nivelul or
ganelor respective, cit și pentru 
toate unitățile din subordine. La rin- 
dul lor, conducerile unităților și cen
tralelor au obligația de a pregăti în 
mod corespunzător adunările gene
rale în care se va analiza și aproba 
contractul-angajament al unității, cu 
care ocazie se vor dezbate și preciza 
largile prerogative acordate colective
lor de oameni ai muncii, dreptul 
acestora de a participa nemijlocit la 
conducerea unității, la apărarea și 
dezvoltarea patrimoniului, dar și răs
punderea care revine organelor de 
conducere ale unității, fiecărui om 
al muncii privind îndeplinirea obli
gațiilor asumate. în continuare, con
ducerile unităților urmează a orga
niza, în termen de 30 de zile de la 
aprobarea și semnarea contractului- 
angajament, completarea și semnarea' 
angajamentelor individuale.

După cum am arătat,, prin recentul 
.decret al Consiliului de Stat a fost 
aprobat conținutul contractului-anga
jament care se încheie intre stat 
și întreprinderi Industriale și cen
trale, precum și intre stat și minis
tere. în conformitate cu prevederile 
decretului, pentru întreprinderile din 
alte ramuri, precum și pentru in- < 
stituții conținutul contractului. va fi 
adaptat in mod corespunzător. Aceas
tă sarcină revine ministerelor coor
donatoare, indiferent de organul în 
subordinea căruia funcționează efec
tiv unitatea. Pentru comitetele exe
cutive ale consiliilor populare jude
țene conținutul contractului-angaja
ment va fi adoptat de guvern.

Care sînt aspectele 
noi legate de aplicarea 
acestui important act 

normativ ?
Noile reglementări, și mă voi re

feri exclusiv la cele referitoare la 
contractul-angajament, cuprind un 
număr însemnat de noutăți din punct 
de vedere juridic. în această ordine 
de idei, doresc să subliniez că Legea 
nr. 371983 privind contractul-angaja
ment perfecționează normele prin 
care este reglementată proprietatea 
socialistă, pe care o denumește pro
prietatea întregului popor, și consa
cră o serie de noțiuni juridice noi, 
cum ar fi precizarea titularului drep
tului de proprietate socialistă în eta
pă actuală de dezvoltare a societății 
românești, definirea rolului statului 
în administrarea proprietății între
gului popor și altele. Referindu-mă 

La căminul cultural

statice create in ulti
mul timp.

Figuri de tinere 
fete, gemene în atitu
dini de gratie mlădia
tă, de molatică reve
rie, aduc aceeași căl
dură a exprestei, 
aceeași artă a suges
tiei ușoare în care 
volumele iși dizolvă 
in lumină concretețea 
tranșantă. Le reuneș
te bucuria de a privi, 
de a elogia frumuse
țea virstelor fragede. 
Fără să supraliciteze 
prin dimensiune sau 
semnificație aceste 
teme. Ion Musceleanu 
le reia cu discreție, cu 
simpli ta te..cu capaci
tatea mereu reînnoită 
de a reveni, in alte 
variante asupra unor 
atitudini, acorduri 
cromatice asemănă
toare (pe care o pa- 
notare ingenioasă le 
pune dealtfel preg
nant în evidență). 
Toate exprimă din 

perspectiva unei con
cepții stilistice unitare 
același triumf al gra
ției.

Ion Musceleanu a 
ales motivele" care-i 
permiteau tocmai a- 
ceste desfășurări de 
armonii cromatice în
temeiate cel mai ades 
pe subtile nuanțări. 
Mai ales în peisaj, 
dar deopotrivă și in 
natura statică, el stă
ruie asupra acestei 
sugestii ușoare, fine, 
rapide — rod nu al 
unei observații pripi
te, ci al contemplației 
îndelungi. Deși nu 
atinge acea fragmen
tare. acea disoluție a 
formei atît de speci
fice impresionismu
lui, deși acordă un rol 
destul de însemnat 
volumului, construc
ției lui, pictura lui 
Ion Musceleanu Iasă 
un loc destul de im
portant mărturisirii 
unei vieți intense a

strict la domeniul de activitate al 
Ministerului Muncii, precizez că și in 
ce privește raporturile de muncă 
noile reglementări aduc noutăți in
contestabile. Astfel, am arătat că în 
condițiile în care oamenii muncii de
vin nu numai în fapt, dar și de drept 
— prin contractul-angajament — pro
prietarii unici ai patrimoniului uni
tății, este esențială implicarea lor în 
actul conducerii unităților respec
tive. în atari condiții, răspunderea 
lor devine majoră, iar problema sta
bilității cadrelor capătă o importanță 
deosebită. Aceasta este motivația in 
virtutea căreia s-a consacrat obliga
ția personalului muncitor nou înca
drat de a lucra minimum 5 ani în uni
tate, reglementare care a ridicat 
inerent unele probleme privind apU- 
cârea sa. Astfel, potrivit art. 9 din 
contractul aprobat prin Anexa nr. 1 
a decretului Consiliului de Stat, vechi
mea de membru asociat se consideră 
neîntreruptă în toate cazurile în care, 
potrivit legii, persoana încadrată în 
muncă Iși păstrează vechimea neîn
treruptă în muncă. De aici două con
cluzii deosebit de importante pentru 
modul în care unitățile urmează să 
facă aplicarea legii. Prima dintre 
concluzii este aceea că perioada de 
minimum 5 ani, cit personalul mun
citor nou Încadrat este obligat să lu
creze în unitate, poate fi realizată și 
prin încadrarea la mai multe unități, 
cu condiția însă ca trecerea de la o 
unitate Ia alta să se facă în condi
țiile păstrării neîntrerupte a vechi
mii în muncă. Prin consecință, ajun
gem și la cea de a doua concluzie, tot 
la fel de importantă pentru aplicarea 
legii, anume că prin personal mun
citor nou încadrat — în lumina celor 
de mai sus — se înțelege persoana 
care s-a încadrat în muncă pentru 
prima dată sau care se reîncadrează 
în muncă fără a beneficia de vechi
me neîntreruptă în muncă.

în aplicarea concretă a dispozițiilor 
Legii nr. 3/1983, și mă refer la răs
punderea materială a membrilor aso- 
ciați care au fost calificați de uni
tate. în cazul în care nu-șî respectă 
obligația de a lucra 5 ani în uni
tate, trebuie avut în vedere că noua 
reglementare nu abrogă nici una din 
prevederile legale anterioare. Cum 
răspunderea materială la care m-am 
referit mai sus este tratată de Legea 
nr. 3/1983 privind contractul-angaja
ment la nivel de principiu, este nor
mal ca în fiecare caz în parte să 
fie avute în vedere toate prevederile 
legale în vigoare privind drepturile 
și obligațiile personalului muncitor 
care urmează forme’ de calificare, 
prevederi care, fiind menținute în vi
goare, completează în mod corespun
zător noua lege. Ca o ultimă preci
zare, aș dori să arăt că îndatorirea 

i de a lucra minimum 5 ani în unitate 
estj^.țțabilțță ,de. la data intrării în 

f vigbare” a'legii'; în lipsa unor dispo- 
1 ziții exprese nu se aplică retroactiv.

Față de această situație, numai per-, 
sonalul muncitor nou încadrat de la 
data adoptării legii dobîndește calita
tea de membru asociat al colectivu
lui de muncă.

De bună seamă, aplicarea preve
derilor Legii' nr. 3/1983 și ale decre
tului Consiliului de Stat va deter
mina creșterea răspunderii ministe
relor, a centralelor și întreprinderi
lor, a adunărilor generale și consi
liilor oamenilor muncii pentru asi
gurarea tuturor condițiilor- necesare 
realizării integrale a planului In toa
te sectoarele de activitate, in strînsă 
concordanță cu obligațiile asumate 
prin contractele-angajament.

Convorbire realizată de 
Cornelii! CARLAN

senzației. Căci nu atît 
o reprezentare liniară 
pare să-l preocupe, cit 
o modulare a formei 
cu ajutorul tușelor de 
culoare puse, așa cum 
s-a observat. în ames
tec fizic și optic. Mo
dul său. pe care l-am 
numi liric, de a privi 
motivele care-i sînt 
atit de dragi este vi
zibil mai ales in su
gerarea unei anume 
atmosfere afective cu 
care-și înconjoară mo
delele,- imaginile. Căci 
importantă pare a fi 
în toate lucrările ex
puse această căutare, 
mereu reluată, aceas
tă evocare liniștită, 
care prin discreția, 
prin lumina și căl
dura culorii te face să 
te gîndești la bucuria 
naturii privite in plin 
soare, o bucurie care 
nu poate fi decit a ti
nereții.
Marina PREUTU

UNITATEA - izvor nesecat
I lor
,in- 

klan, 
1 ale

1. a- 
îjlo-

de tărie a poporului nostru "
Făurirea statului național unitar 

român în urmă cu șase decenii și 
jumătate â fost pregătită de bătă
liile necurmate pe care poporul 
nostru a trebuit să Ie ducă de-a 
lungul secolelor. Această luptă s-a 
bazat pe comunitatea de origine și 
de limbă, pe permanența viețuirii 
românilor în vatra străbună, pe le
găturile multilaterale social-eco'- 
nomice, politice, cultural-artlstice 
dintre românii de pretutindeni.

Vicisitudinile istoriei, și în pri
mul rînd marile migrații, așezarea 
noastră la întretăierea sferelor de 
interese ale unor mari imperii au 
împiedicat poporul nostru să tră
iască intr-un stat unitar. Dar deși 
Ă-au constituit mai multe state 
feudale — Țara Românească, Mol
dova, Transilvania — in tot cursul 
evului mediu au existat multiple 
și permanente încercări de a reali
za unitatea statală a poporului ro
mân. „Unitatea națională — scria 
pe bună, dreptate Nicolae Bălcescu 
— fu visarea iubită a voievozilor 
noștri cei viteji, a tuturor bărbați
lor noștri cei mari... Pentru dînsa 
ei trăiri, munciră, suferiră și mu
ririi".

încă de Ia începuturile organi
zării lor statale feudale. In po
fida granițelor silnice dintre 
ele, țările române au reac
ționat în fața primejdiei exter
ne prin atitudini politice iden
tice, iar acestea s-au concretizat 
deseori prin acțiuni militare comu
ne purtate in vederea apărării in
dependenței. Astfel. încă din vre
mea lui Basarab I „întemeietorul", 
în luptele duse contra tătarilor este 
atestat un efort armat comun al 
românilor din sudul și estul Carpa- 
ților împotriva pericolului străin. 
După cum acțiunea voievodului 
Bogdan I din 1359 se înscrie șl ea 
pe linia unei colaborări între ro
mânii din Maramureș și cei din 
Moldova, căci dacă nu s-ar fi bucu
rat de sprijinul populației locale. 
Bogdan I n-ar fi reușit să aibă 
succes și să se mențină în Moldova. 
Gestul lui Bogdan nu reprezintă 
un caz izolat in cursul veacului al 
XlV-lea, asemenea reacții șl atitu
dini fiind întilnite și la alt! cnezi 
sau voievozi din Transilvania și 
Banat. De exemplu, un document 
din 19 iunie 1376 amintește despre 
solidaritatea militară a unui voie
vod bănățean cu domnitorul mun
tean Vlaicu Vodă, în momentul cind 
acesta din urmă își redobîndea, în 
1376, cetatea Severinului răpită de 
feudalitatea maghiară. Dealtfel, 
pentru a scăpa de răzbunarea re
gelui maghiar, voievodul bănățean 
s-a și stabilit în Țara Romanească.

Desfășurarea acțiunilor politice șl 
militare din a doua jumătate a 
veacului ăl XlV-lea și mai ales din 
.cel următor arată limpede că în 
conștiința domnitorilor români se 
cristaliza convingerea că o exis
tență de sine stătătoare nu poate fi 
asigurată cu eficacitate decit prin 
alcătuirea unui front comun de 
luptă. Aceasta era firesc, pentru că 
o amenințare pentru una reprezen
ta, în același timp, un motiv serios 
de îngrijorare și pentru celelalte 
două țări române.

Din acest punct de vedere, dom
nia lui Mircea cel Bătrin marchea
ză un moment de seamă. Apreciind 
bine situația politică și militară 
din sud-estul Europei, el a înțeles 
că lupta pentru stăvilirea expan
siunii otomane nu poate fi încunu
nată de succes decit in condițiile 
realizării unui puternic bloc mili
tar românesc. Această convingere 
explică, cel puțin în parte, inter
vențiile sale energice pentru în
scăunarea lui Alexandru cel Bun 
în Moldova, precum și strînsele 
sale legături cu Transilvania, unde 
a și găsit adăpost și sprijin în vre
me de restriște.

La rîndul său, Alexandru cel 
Bun a urmărit atent și a luat efec
tiv parte la frămintările politice 
din Țara Românească, după cum 
procedase și Mircea cel Bătrin in 
Moldova, reușind să înscăuneze aici 
pe Alexandru Aldea (1431—1436). 
Acesta din urmă a și primit de
altfel și in perioada următoare 
sprijinul moldovenilor și transil
vănenilor in confruntarea militară 
ce se anunța cu Imperiul Otoman. 
Bunăoară, intr-o scrisoare din mai 
1432. Alexandru Aldea îi anunța pe 
brașoveni că in ajutorul său „au 
venit si moldoveni, 4 steaguri". 
în luna următoare, același domni
tor anunța pe cornițele Timișoarei 
despre iminenta pătrundere a tur-

cinema
• Baloane de curcubeul VICTORIA 
(16 20 79) — 9.30; 11.30; 13.30; 15,45; 10; 
20. GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 13; 30,13,
• Program de desene animate — 9,30; 
12,30; 15,30; Drumul oaselor — 17 30; 
19,30: DOINA (16 35 38).
• Străinul : TIMPURI NOI (15 61 10) 
— 9; 12; ÎS; 19.
• Misterele Bucureștilor : FEROVIAR
(50 51 40) — 0; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15, la grădină — 19. CULTURAL 
(83 30 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
29,13, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;
13,15; 13,30; 17,45; 20.
« Secretul clfrulul: BUZEȘTI
(30 43 58) — 15,30; 18; 20.
• Un surls in plină varăt DACIA 
(30 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• B. D. Ia munte șl la mare: FE
RENTARI (80 49 85) — 13,30; 17,30;
19,30.
• Aventuri ta Marea Neagră t GIU- 
LEȘTI (17 55 48) — 9; 12; 16; 19.
«i Haiducii Iul Șaptecai: PACEA 
(60 30 83) — 15,30; 17,30; 19,30,
A întoarcerea din iad; MIORIȚA 
(14 37 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Revanșa: MUNCA (2150 97) — 13; 
17,15: 19,30.
• Nea Mărin miliardar: ARTA 
(213186) — 9; 11; 13: 15; 17,15, la 
grădină — 19.
O Răzbunarea haiducilor: PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Avarul: SALA MICA A PALATU
LUI — 17,15; 20.
© Cascadorul Hooper: STUDIO
(59 53 15) — 10; 12: 14: 16; 18; 20. CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.

Conf. univ. dr. Matei VLAD

cilor în Transilvania, preclz!ndu-î, 
totodată, că dacă va fi forțat de 
împrejurări să-1 însoțească pe 
sultanul Murad al II-lea în campa
nie, in momentul „cind va sosi 
oastea voastră (adică a comitelui 
—- n.n.), in acel ceas cu oastea mea 
mă vot da la o parte".

Raporturile de colaborare politi
că și militară între țările române 
cunosc o fază nouă, ascendentă. în 
vfemea voievodului Iancu de Hu
nedoara, care — după spusele con
temporanului său Enea Silvio 
Piccolomini (ajuns papă sub nu
mele de Pius al II-lea) — „a sporit 
gloria românilor din mijlocul că
rora se născuse". Intr-adevăr, în
sușirile cu totul excepționale ale 
acestui mare comandant de oști, 
vitejia ți prestigiul său, înaltele 
funcții pe care le-a avut în ierar
hia politică și militară a Transilva
niei l-au ajutat să exercite o influ
ență puternică și asupra celor două 

țâri române de la sud șl est de 
Carpați, intr-un moment cind pre
siunea otomană se intensifica tot 
mai mult la Dunăre. Se poate spu
ne că în intervalul 1441—1456 Tran
silvania, Țara Românească și Mol
dova au stat sub directa lui înrîu- 
rire, ajungîndu-se la unirea lor 
într-un singur bloc politic-mili- 
tar. Astfel, în înțelegerea în
cheiată cu Iancu de Hunedoara, 
Bogdan al II-lea, domnul Moldovei, 
se angaja să-1 sprijine în acțiunile 
șale : „făgăduim ți am făgăduit 
iubitului nostru părinte și domn... 
la stăm pe lingă domnia sa și cu 
căpeteniile noastre... și asemenea 

.far a-domniei mele Și cu tara dom
niei sale să fie ca una". Este sem
nificativ deopotrivă, în ceea ce 
privește relațiile sale cu Țara 
Românească, faptul că într-un act 
de danie, emis în Tirgoviște, la 
4 decembrie 1447, în favoarea unui 
cneaz român din Transilvania, pe 
lingă titlurile sale obișnuite, Iancu 
poartă și pe acela de „voievod al 
Ț ării Românești".

Un demn continuator al progra
mului politic al lui Iancu de Hu
nedoara a fost Vlad Țepeș, care 
considera Țara Românească și 
Transilvania „o singură tară". în- 
tr-o scrisoare trimisă brașovenilor, 
la 10 septembrie 1456, Vlad Țepeș 
se arată adine pătruns de necesi
tatea unei colaborări cu Transilva
nia, asigurindu-i pe brașoveni : 
„voința noastră desăvirșită este de 
a nu face nimic rău împotriva 
voastră, ba chiar voim să nu ne 
despărțim niciodată de voi, după 
cum am spus și am jurat, voind să 
vă fim frate și prieten credincios".

După moartea lui Iancu de Hu
nedoara (1456) și înlăturarea lui 
Vlad Țepeș (1462), ștafeta efortu
rilor de neatirnare a fost preluată 
de Moldova, care, sub conducerea 
lui Ștefan cel Mare, a devenit cen
trul polarizator al energiilor româ
nești în lupta cu forțele Imperiului 
Otoman. Intervențiile marelui domn 
dincoace de Milcov — unde el știa 
foarte bine că este o „altă tară 
românească („l’altra Valachla") — 
nu pot fi considerate ca simple ex
pediții personale în favoarea unul 
candidat sau altuia, fiind pornite 
din inalte rațiuni politice. Prin 
înscăunarea în Țara Românească a

• S-a intimplat Ungă Rostov: SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, FESTIVAL (15 63 84) — 9: 11; 13; 
15; 17; 19.
• Drumul spre victorie: PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,13; 20, 
EUCUREȘTI (13 61 54) — 8.45: 11,15;
14; 17; 19,30, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11,30; 14,15; 17/ 19,45, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,45; 14,30; 17; 19.43.
• Vistnd la Zambezi: CENTRAL 
(1112 24) — 9; 11.15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Călărețul cu calul de aur: LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9: 11,15; 13.30;
13,43; 16; 20.
• 1 miluire cu tinerețea: VIITORUL 
(11 48 03) — 13.30; 17,30; 19,30.
• Valul verde: POPULAR (35 15 17)
— 15; 17,15; 19.30,
« Chirurgul Schroth — 20; Un co
mando pentru apa grea — 15; 17,15: 
DRUMUL SĂRII (3128 13).
• Cuscrii: CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,13, la grădină
— 18.45. I
• Vulcanul: GRIVIȚA (17 08 58) — 0:
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Kagemusha: UNION (13 49 04) —
10; 13; 16; 19.
• Omul păianjen »e Întoarce: LIRA 
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30, la gră
dină — 19,15,’ FLACĂRA (20 33 40) — 
13,30; 15,30; 17,30: 19,30,
• Elvis: FLOREASCA (33 20 71) — 0;
11; 13; 15,30; 17,45; 20, AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18;
20.
9 Micul lord: VOLGA (79 71 26) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Cilnele: COSMOS (27 54 95) — 0,30;
11,30; 13.30; 13.30; 17,30; 19.30.
• Domnul miliard: TOMIS (21 49 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 19.
• Hercule cucerește Atlantida: MO
DERN (23 71 01) — 0; 11,15; 13,30;
13,45; 18; 20,15, la grădină — 19.
• Femeia dispărută: GRADINA
FESTIVAL (15 63 84) — 18.
• Iubire fără soare: GRADINA GLO-* * 
RIA (47 46 75) — 19, 

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică): Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30; (sala Atelier): Harap 
Alb — 19,
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român): Concert 
simfonic. Dirijor: Michi Inoue (Japo
nia). Solist: Dan Grigore — 19.
• Opera Română (13 18 57): Frumoa
să din pădurea adormită — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Mam’ 
zelle Nitouche — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sală Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoa
nei, 12 44 16): Cabala bigoților — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81): Maestrul șl 
Margareta — 18,30; (sala „23 August"): 
Fluturi, fluturi — 19.
• Teatrul „Nottara" (50 31 03, sala
Magheru): Negru și roșu — 19,30;
(sala Studio): Inele, cercei, beteală
— 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 li 34): Șapte martori — 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna- 
ee“ (sala Savoy, 15 56 78): Belmondo 
al II-lea — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Se caută o stea — 18,30.
• Teatrul „I. Vasllescu" (12 27 43) : 
Dulcea Ipocrizie a bărbatului matur
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 53): 
Albă ca zăpada șl cel 7 pitici — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): 
Anotimpurile mtnzulul — 10; Făt- 
Frumos din lacrimă — 18.
• Circul București (11 01 20): Popeye 
marinarul șl corabia veseliei — 19,30.

unor domnitori a căror politică i 
urma să fie coordonată din Sucea
va, prin prezenta unor garnizoane 
militare și pircălabi moldoveni în 
cetățile muntene se sconta a se 
conferi trăinicie legăturilor politice 
și militare dintre cele două țări. Că 
aceasta era o idee centrală în gin- 
direa politică a strălucitului voie
vod o atestă șl faptul că fiului său, 
născut din căsătoria cu Maria- 
Volchița, i s-a dat un nume dublu: 
Bogdan-Vlad, adică un nume di- 1 
nastic moldovenesc (Bogdan) și 
unul muntenesc (Vlad). După cum 
stăpînirea unor întinse domenii in 
Transilvania, zidirea de către el a I 
unor biserici pentru românii de 
aici, precum și legăturile de rude
nie cu voievodul ardelean Bartolo
meu Dragfi erau tot atitea semne 
ce dovedeau interesul deosebit pe 
care îl purta strîngerii relațiilor cu 
țara românească a Transilvaniei. 
La rîndul lor, ardelenii au văzut în 
viteazul și înțeleptul domn pe omul 
cel mai potrivit „pentru cirmuirea 
Șl apărarea Transilvaniei". Astfel, 
brașovenii îi scriau la 26 aprilie 
1479 : „Iți dăm de știre că sintem 
in mare primejdie și la mare strim- 
toare... Pentru aceea, cu mare 
dor și dragoste te rugăm pe măria I 
ta ca să faci bunătate să te apropii 
de această țară spre a o feri de 
acei turci". Știau prea bine brașo
venii că aceleași gindurl le nutreau I 
și românii de la sud de Carpați. I 
Și-i scriau deci, în aceeași scrisoa
re, că locuitorii din Țara Româ
nească „așteaptă suspinmd din 
greu pe măria-ta. Căci nădăjduiesc 
in maria-ta că-i vei scăpa...".

Ideea unității politice a țărilor 
române își va găsi o exprimare și 
mai limpede in cursul secolului al 
XVI-lea, fiind susținută atit prin 
argumente de ordin istoric, cit și 
de natură politică. Așa, de pilda, 
atunci cind Radu cel Mare, domni
torul Țării Românești, și Bogdan al 
Ill-lea, domnitorțil Moldovei, se 
găseau, in anul 1507, în pragul unei 
confruntări, cei ce au mediat o in- I 
țelegere intre ei au argumentat ce
rința împăcării lor prin aceea „că 
sintu creștini și o seminție". Nea- 
goe Basarab, autorul celebrelor i 
„învățături", avea și el în vedera 
originea comună, unitatea de neam 
și de limbă a românilor, comuni
tatea lor de interese atunci cind se j 
străduia să sprijine ortodoxismul 
in toate provinciile românești șl 
cind, în anul 1519, în deplină înțe
legere cu Ștefăniță cel Tînăr al 
Moldovei, trimitea la Roma, ca să 
trateze cu papa Leon al X-lea, pe 
Anton Paicalas ca reprezentant 
unic al celor doi domnitori români.

Ideea unității politice va căpăta 
noi dimensiuni în timpul domniei 
lui Petru Rareș, continuator fidel 
nu numai al luptei pentru neatir
nare purtate decenii la rînd de tatăl 
eău, cl și al concepției politice de 
realizare a unui front comun I 
al țărilor române. Petru Rareș a I 
înțeles și a simțit, ca nici un alt 
voievod de pînă la el, că puterea 
țărilor române stă în unirea lor, 
pășind la acțiuni concrete în ve
derea întăririi legăturilor dintre 
ele. A intervenit activ in disputele 
din Transilvania, unde a obținut 
victoria de la Feldioara asupra lui 
Ferdinand de Habsburg (22 iunie 
1529) ; planurile sale le dezvăluie 
plin de mindrie brașovenilor 
scriind : „pentru tara Ardealului, 
voi știți că am dobindit-o cu sabia, 
și n-am de gind s-o dau nimănui, 
nici unui rege". Și' o bună vreme 
Transilvania s-a aflat practic sub 
controlul viteazului domn al Mol
dovei, care dealtfel și stăpînea aic 
Importante teritorii. Că Petru F 
reș se socotea mandatar al tutv 
țărilor române reiese și din fa 
că in cadrul tratativelor purtat' 
vederea organizării unei cru 
antiotomane, cu Ferdinanc 
Habsburg și cu Carol Qt 
domnul Moldovei se angaja, 
mărturiile lui Marc Pemfflin 
Balthazar Banffy din 31 iulii 
să participe cu următoarele 
ve : „din țara mea 45 001) de o. 
aleși, 20 000 ai Transilvani 
25 000 ai Țării Românești". Crș 
că tocmai la aceste realități 
după cum relatează cronicarul m. 
ghiar Anton Verancsics — se refe
rea sultanul Soliman Magnificul 
cind iși exprima teama ca : „Tran
silvania, Țara Românească și Mol
dova, toate aceste țări să se uneas
că împreună".

..Gitjdul" iși va afla omul potri
vit să il înfăptuiască chiar la sfir- 
șitul acelui veac — Mihai Viteazul.

teatre

• » . 4 • ■
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, al Consl- 

•Jlui de Stat și Guvernului Republicii Populare Bulgaria, șl in numele 
ostru personal, mulțumim în modul cel mai sincer pentru salutările și 
rărlle tovărășești cordiale pe care Comitetul Central al Partidului Comu- 
«t Român și dumneavoastră personal ni le-ați adresat cu prilejul celei de-a 
■a aniversări a victoriei Revoluției socialiste în Bulgaria.

Exprimăm și cu acest prilej convingerea noastră că prietenia și colabo- 
a dintre Partidul Comunist Bulgar și Partidul Comunist Roman, dintre 
ublica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România, se vor dez- 

ia și aprofunda în interesul popoarelor bulgar și român, al unității co- 
unității socialiste, al cauzei păcii și socialismului in Europa și în lume.

Vă dorim dumneavoastră, dragi tovarăși, poporului frate român succese 
- șl mai mari in făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru 

dezvoltarea în continuare a Republicii Socialiste România.

TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

GRIȘA FILIPOV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

Primire la C. C. al P.C.R.
Tovarășul Iile Verdeț, membru al 

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., a primit ieri 
delegația R.S.S. Gruzine, condusă de 
Citanava N.A., membru al Biroului 
C.C. al P.C. din Gruzia, prim-vlce- 
președlnte al Consiliului de Miniștri 
al R.S.S. Gruzine, deputat în Sovie
tul Suprem al U.R.S.S., care se află 
În vizită în țara noastră, cu ocazia 
Tîrgului internațional de la Bucu- 
resti.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, desfășurată în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie,

s-a procedat Ia o Informare recipro
că în legătură cu preocupările actua
le ale P.C.R. și P.C. din Gruzia, 
precum șt referitor la dezvoltarea 
economică a României și U.R.S.S. Tot
odată, au fost evocate cu satisfacție 
relațiile tradiționale de prietenie șl 
colaborare româno-sovletice, expri*  
mîndu-se dorința reciprocă privind 
dezvoltarea continuă a acestora, în 
spiritul înțelegerilor convenite CU 
prilejul întîlnirilor și convorbirilor la 
nivel înalt.

A fost prezent E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul U.R.S.S. la București.

Vizita delegației Consiliului Executiv 
al Adunării Republicii Socialiste Serbia

Delegația Consiliului Executiv al 
Adunării Republicii Socialiste Serbia, 
condusă de președintele acestuia, to
varășul Branislav Ikonicl, a avut, 
miercuri, o întrevedere cu tovarășul 
Vasile Pungan, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. Oaspeții au vizitat În
treprinderile „Electronica'*  din Ca
pitală și „1 Mai" din Ploiești, precum 
și întreprinderea agricolă de stat 
Valea Călugărească.

în aceeași zi ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, Milos Me-

lovskl. a oferit un cocteil cu prilejul 
vizitei în tara noastră a delegației 
conduse de tovarășul Branislav Iko- 
nici, președintele Consiliului Execu
tiv al Adunării R. S. Serbia.

Seara, oaspeții iugoslavi au părăsit 
Capitala.

La plecare. In Gara de Nord, au 
fost salutați de tovarășul Ghoorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, de alte persoane ofi
ciale.

(Agerpres)

VIBBANT ECOU fii MOBIIIZATMRELOR CHEMĂRI
ALE TOVABASBWI WICOLftE CEAUSESCU, fii APEIOLOI

FBONTBIBI PEMOCBATm SI IMITAȚII SDCIA1ISTE
Să facem din Europa un continent 
fără arme nucleare, o zonă a păcii 

și înțelegerii intre popoare /
IN ÎNTREAGA ȚARĂ, ADUNĂRI Șl MITINGURI ALE OAMENILOR MUNCII

lucrările celei de-a IX-a sesiuni Cronica
a Comisiei economice

La București au Început, miercuri 
după-amiază. lucrările celei de-a 
IX-a sesiuni a Comisiei economice 
mixte româno-americane.

Cele două delegații guvernamen
tale participante la sesiune sînt con
duse de Vasile Pungan, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și de Mal
colm Baldrige, secretar pentru co
merț al S.U.A.

Le lucrări participă Nicolae 
Andrei, adjunct al ministrului Co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Maria Groza, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Mircea Malița, ambasadorul 
tării noastre in S.U.A.

Iau parte David B. Funderburk, 
ambasadorul S.U.A. la București, Al
fred H. Kingon, asistent, și Franklin 
J. Vargo, asistent adjunct ai secre
tarului pentru comerț al S.U.A., alte 
persoane oficiale americane.

Sînt prezenți Nicolae Eremia. pre
ședintele Băncii Române de Comerț

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
II. 09 Pași de viață lungă
III, 35 Film serial (color). „Roțile*  — epi

sodul s
18,25 Muzică ușoară
12,36 Desene animate (color). „Slndbad 

marinarul" . '
13,00 Includerea programului
.16,00 Telex ..............
16,06 Colocvii pedagogice. In dezbatere: 

Conținutul manualelor de fizică 
pentru liceu

10.30 Studioul tineretului
17.30 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20.00 Telejurnal (partial color)

Asigurarea complexă 
a elevilor și studenților

Pentru educarea in spiritul pre
vederii a noii generații, Adminis
trația Asigurărilor de Stat a in
trodu? o asigurare numai pentru 
copii șt tineretul studios denumită 
„asigurarea complexă a elevilor 
și studenților".

Această formă de asigurare com
binată cuprinde în același con
tract :

— cazurile de accidente ale ele
vului sau studentului, pentru sume 
asigurate de pină la 18 000 de lei, 
diferențiate în funcție de urmă
rile accidentelor ;

— cazurile de pagube produse 
de incendiu, de unele calamități 
ale naturii, ori de furt prin efracție 
la bunurile asigurabile (îmbrăcă
minte, obiecte de sport și de voiaj 
etc.) luate de elev sau student 
oriunde In afara domiciliului, pen
tru suma asigurată de 2 000 de lei ;

— cazurile de răspundere civilă 
legală care decurg din deteriora
rea sau distrugerea unor bunuri 
din Vina elevului sau studentului.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul Cu- 

{irins între 6 octombrie, ora 20 — 2 oc- 
ombrle, ora 20. In țară : vremea vă 

fi în general caldă, în prima parte a 
intervalului, «pol se va răci ușor, tn- 
cepînd din nord. Cerul va fi variabil, 
mal mult senin tn sudul tării. Pe 
alocuri, în regiunile nordice, vot cădea 
ploi slabe șl burnițe. Vîntul va sufla 
slab, pină la moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre 5 șl 15 
grade, izolat mai coborîte în estul 
Transilvaniei, iar maximele Intre 15 și 
23 de grade, local mai ridicate tn pri
mele zile în sud. Ceață locală. îndeosebi 
In Transilvania. In București : vremea 
va fi în general frumoasă șl caldă, mai 
«Ies în prima parte a intervalului. Cerul 
va fi variabil, mal mult senin noaptea. 
Vînt slab, oină la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între 8 șl 10 
grade, iar cele maxime Intre 23 și 25 de 
grade, mal ridicate In primele zile. 
Ceată slabă, dimineața. (Ileana Mlhăilă, 
meteorolog de serviciu).

Duminică, 9 octombrie
TRAGEREA LOTO 2

La sfirșitul acestei săptămlni 
va avea loc prima tragere Loto 
2 din luna octombrie — prilej 
de noi ciștiguri in autoturisme 
„Dacia 1300“ și importante 
sume de bani. Biletul de parti
cipare costă numai 10 lei ți 
poate fi completat cu o varian
tă achitată sută la sută sau cu 
patru variante achitate In cotă 
de 25 la sută. Indiferent de cota 
jucată fiecare bilet are drept de 
ciștiguri la toate cele trei ex
trageri a cite patru numere, 
care Însumează 12 numere din 
75. Agențiile Loto-Pronosport 
continuă vlnzarea biletelor pină 
simbătâ 8 octombrie 1983 in
clusiv.

mixte româno-americane
Exterior, președintele părții române 
În Consiliul economic româno-ame- 
rican. și Milton Rosenthal, pre
ședintele părții americane în Con
siliul economic româno-american.

★

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
secretarul pentru comerț al S.U.A., 
Malcolm Baldrige, a subliniat. In
tr-o declarație făcută presei, că gu
vernul Statelor Unite, oamenii de 
afaceri americani doresc ca relațiile 
economice și comerciale cu Româ
nia să atingă niveluri înalte. Noi 
acordăm o foarte mare valoare rela
țiilor cu România, a spus oaspetele, 
exprimindu-și speranța că vizita sa 
In tara noastră și lucrările Comisiei 
economice mixte, cit și rezența 
unui mare număr de os meni de 
afaceri la lucrările acestei reuniuni 
și la Tîrgul internațional București, 
vor contribui la dezvoltarea pe mal 
departe a raporturilor bilaterale.

(Agerpres)

50.20 Actualitatea în economi»
20,38 Arii celebre din opere. Interpre

tează : Elena Cernel, Maria Slăti- 
naru-Nlâtor, Nicolae Herlea, Cornel 
Stavru

80,SO Fotograme din realitate. Reportaje, 
interviuri, transmisiuni directe, 
muzică. Emisiune alcătuită de Car
men Dumitrescu, Anca Fusariu, 
Alexandru Stark șl Tudor Vornicu 

M,39 Cinci miliarde de oameni (color). 
„Dezmoșteniții*

28.00 Discorama
22.30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 3 . f
20,00 Telejurnal
20.20 Tezaur folcloric
20,60 Agenda bucureșteană
31,06 Concertul formațiilor muzicale ale

Radloteleviziunii
22.30 Telejurnal

pentru pagube de peste 100 de 
lei pină la 2 000 de lei.

Administrația Asigurărilor de 
Stat plătește despăgubiri și sume 
asigurate ca urmare a evenimente
lor neprevăzute produse in timpul 
valabilității contractului de asigu
rare, în orice loc și cu orice ocazie, 
inclusiv în timpul vacanțelor.

în cazurile de invaliditate per
manentă parțială se plătește o 
parte din suma de 12 000 de lei 
prevăzută pentru cazurile de Inva
liditate permanentă totală, cores
punzătoare gradului de invaliditate 
stabilit.

Durata asigurării este de 8 luni 
sau de 1 an (la alegere).

Costul asigurării este de 1 leu 
pe lună pentru fiecare elev sau 
student.

Pentru Informații suplimentare 
și pentru contractarea de asigu
rări vă puteți adresa responsa
bililor cu asigurările, agenților și 
inspectorilor de asigurare sau, 
direct, oricărei unltățt ADAS.

_________  VĂ 8NFORMĂM DESPRE: ________ _

Depunerile la C.E.C.
A Intrat 10 tradiție ea, în fiecare 

an, in perioada 25 — 31 octombrie 
să fie organizată „Săptăinina eco
nomiei", prilej de bilanț al reali
zărilor obținute și de impulsionare 
a acțiunilor privind dezvoltarea 
spiritului de economie, una din 
alesele Virtuți ale omului chibzuit 
și cumpătat.

în acest an, „Săptămîna econo
miei" se desfășoară în condițiile în 
care ' Întregul popor este angajat 
cu însuflețire în Îndeplinirea pro
gramelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a patriei, de creștere 
a venitului national șl, pe această 
bază, a veniturilor tuturor cate
goriilor de oameni al muncii, ceea 
ce creează condiții de sporire a 
depunerilor la Casa de Economii șl 
Consemnațiunl. Este semnificativ 
faptul că numărul celor care 
lși păstrează banii la C.E.C. crește 
necontenit. în prezent — după cum 
ne precizează prof. dr. Mircea 
Popovici, președintele Consiliului 
de Administrație al Casei de Eco
nomii șl Consemnațiunl — popu
lația deține peste 21,5 milioane 
librete de economii, cu 700 000 mai 
multe față de cele existente la 30 
septembrie anul trecut. Soldul 
general al economiilor populației 
— indicatorul care ilustrează gra
dul de dezvoltare a âcțlunif de 
economisire organizată — a înre
gistrat, la 30 septembrie anul 
acesta, o creștere de peste 20 la 
sută față de începutul actualului 
cincinal.

La invitația C.C. al P.C.R.. o dele
gație de activiști ai Partidului Co
munist din Cuba, condusă de tova
rășa Mima de la Concepcion Rodri- 
guez Guerra, șef de sector la Depar
tamentul Economic al C.C. al P.C.C., 
a făcut o vizită în tara noastră pen
tru schimb de experiență în perioa
da 26 septembrie — 5 octombrie.

Delegația cubaneză a avut convor
biri la Consiliul Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale, la Comitetul județean Ar
geș al P.C.R., la instituții și organe 
centrale. Oaspeții cubanezi au vizitat 
unități economice și obiective social- 
culturale din municipiul București 
și județele Argeș și Brașov.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Ștefan 
Croitoru, vicepreședinte al Consiliu
lui Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și Sociale.

★
Miercuri, Aurel Duma, ministru 

secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, a primit pe Philip 
Nathaniel Chan, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Rezultat bun al echipei române în preliminariile

olimpice

LA UTRECHT, ROMÂNIA - OLANDA 0-0
AMSTERDAM 5 (Agerpres). — în 

orașul olandez Utrecht s-a disputat 
aseară meciul dintre selecționatele 
României și Olandei, contind pentru 
preliminariile turneului olimpic de 
fotbal.

Partida, la care au asistat peste 
20 000 de spectatori, s-a încheiat la 
egalitate : 0—0.

Selecționata olimpică a României 
a aliniat următoarea formație :

în cîteva rînduii
• După trei tururi, în Balcaniada 

de șah de la Băile I-Ierculane. Ia 
masculin conduce Iugoslavia, cu 12.5 
puncte (2). urmată de România —
7.5 puncte. Grecia — 5 puncte (2), 
Bulgaria —■ 4,5 puncte (2), Turcia — 
0,5 puncte (4). în turul trei. Iugosla
via conduce cu 3—1 (două partida 
întrerupte în meciul cu Bulgaria, iar 
Grecia cu 3,5—0,5 (2) în întîlnirea 
cu Turcia. Echipa României a avut 
Zi liberă.

La feminin, pe primul loc se află 
Bulgaria — 5 puncte, urmată de 
România — 3,5 puncte. Iugoslavia —
1.5 puncte (2). întîlnirea dintre echi
pele României și Bulgariei s-a în
cheiat la egalitate : 1—1.

O La campionatele balcanice de 
gimnastică desfășurate la Ankara, 
medalia de aur la individual compus 
a fost cîștiaată de sportiva româncă 
Simona Păuca — 39,25 puncte. La 
masculin, victoria a revenit lui Emi- 
lian Nicula. cu 57,60 puncte.

întrecerile pe echipe au fost ciști- 
gate de selecționatele României.
• Turneul internațional masculin 

de Volei desfășurat în sala ..Dacia" 
din Baia Mare a fost cîștigat de for
mația Explorări Baia Mare, urmată 
de Dinamo Zalău și Autobrzdy Vra
bie (Cehoslovacia).

Odată cU creșterea numărului de 
librete și a volumului depuneri
lor, s-a întărit, an de an, încre
derea oamenilor in Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni, care oferă 
numeroase drepturi și avantaje : 
garanția statului, secretul pri
vind numele depunătorilor și ale 
titularilor, precum și operațiile 
efectuate ; scutiri de impozite ?> 
taxe ; dobinzi și ciștiguri, dreptul 
de a împuternici și alte persoane 
să dispună de sumele depuse la 
C.E.C. ; dreptul de condiționare a 
restituirilor și imprescriptibilității 
depunerilor, a dobînzilor și cîști- 
gurilor. Este semnificativ faptul 
că tot mal mulțl depunători, care 
doresc să-și procure bunuri de 
valoare mare și folosință înde
lungată optează pentru economi
sirea pe librete de economii pe 
termen de un an cu dobindă de 6 
la sută, precum ș! pe librete cu 
dobindă și ciștiguri in auto
turisme, pe obligațiuni și pe alte 
instrumente de economisire deo
sebit de avantajoase. O creștere 
continuă au cunoscut depunerile 
pe bază de consimțămînt scris 
prin virament. Se cuvine remar
cată activitatea susținută depusă 
de Casa de Economii și Consem
națiuni, in strinsă colaborare cu 
factorii educativi pentru dezvol
tarea spiritului de economie in 
rîndurile tinerei generații. în 
multe școli generale, licee șl școli 
profesionale s-au înființat «ase 
de economii școlare ; la dispoziția

zilei
publicil Cooperatiste Guyana In Re
publica Socialistă România, în legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor de acreditare.

în aceeași zi, Aurel Duma a primit 
pe Salem Ismail Suwaid, noul amba
sador extraordinar șl plenipotențiar 
al Sultanatului Oman în Republica 
Socialistă România, In legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

★
Cu prilejul Zilei armatei populare 

cehoslovace, general-locotenent ing. 
Stepan Romocusky, atașat militar 
și aero al Republicii Socialiste Ceho
slovace la București, a oferit, 
miercuri, un cocteil, In saloanele 
ambasadei.

Au participat general-colonel Ma
rin Nicolescu. adjunct al ministrului 
apărării naționale, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ge
nerali și ofițeri, alte persoane ofici
ale.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice, atașați militari, membri 
ai corpului diplomatic,

(Agerpres)

Lung — Ungureanu, Stancu, Iovan, 
Bogdan — Bărbulescu, Mulțescu, Iri- 
mescu, Hagi (din min. 74 Balint), — 
Cîrțu (din min. 53 Șoiman), Coraș.

CLASAMENTUL
1. Iugoslavia 3 1 1 0 6—3 3
2. România 3 111 4—4 3
3. Italia 1 0 10 2—2 1
4. Olanda 2 0 11 0—3 1

în finală, voleibaliștii băimărenl 
au întrecut cu 3—0 echipa din Zalău.

• Cea de^a III-a etapă a Turului 
ciclist al Turciei, disputată între ora
șele Kanakale și Gonea a revenit ru
tierului turc Omer Aii Erikci, crono
metrat pe distanta de 154 km în 4 h 
12’40”. Pe locul doi, la 26”, a sosit 
sportivul sovietic Marat Ganev și, in 
același timp, grosul plutonului in 
care se aflau și Concurenții români, 
în clasamentul general individual 
conduce Cornel Nicolae (România) 
12 h 05’54”, urmat de coechipierii săi 
Mircea RomașCanu, la 06” și Gheor- 
ghe Lăutaru, la 30”. Pe echipe, li
der este selecționata României — 
36 h 19’22”, urmată de Turcia la 
37’14” și R. F. Gjermania la 51’31”. 
Etapa a ÎV-a se desfășoară pe tra
seul GSnen — Bursa (145 km).
• Trofeul „Jesse OwenS" a fost atri

buit anul acesta atletei americane 
Mary Decker, dublă campioană mon
dială în probele de 1 500 și 3 000 rrt 
la Helsinki. Neînvinsă in acest se
zon, Mary Decker (25 de ani) a sta
bilit in acest an noi recorduri ala 
S.U.A. in probele de 800 șl 1 500 m.

La cucerirea trofeului au mai can
didat cunoscuții atleți Steve Scott, 
Tom Petranoff, Calvin Smith și Eve
lyn Ashford.

celor mai mici depunători. se 
află libretele de economii pentru 
elevi, foile și timbrele de eco
nomii, cecurile de economii șco
lare.

Cu prilejul „Săptămînii econo
miei", in întreaga țară se va des
fășura un amplu program de ac
țiuni instructiv-educative. La clu
buri muncitorești, case de cultură 
și cămine culturale vor avea loc 
expuneri, proiecții de filme, ma
nifestări cultural-artistice, con
cursuri gen „Cine știe ciștigă". 
Tot cu acest prilej 8-a organizat 
Cea de-a XV-a ediție a concursu
lui de afișe cu tema „Avantajele 
economisirii la C.E.C.", la care 
participă graficieni profesioniști 
și amatori din întreaga tară, pre
cum și a Vl-a ediție a concursu
lui de lucrări de arte plastice ale 
elevilor pe tema economiei. Tot 
pentru el, in cadrul „Săptămînii 
economiei", ziua de 26 octombrie 
este „Ziua elevului econom".

Pentru a răspunde solicitărilor 
tot mai mari ale depunătorilor, 
numărul unităților C.E.C. proprii 
și mandatare a sporit la 10 805. 
în toate Întreprinderile șl insti
tuțiile cu peste 500 de oameni 
ăi muncii s-au înființat puncte de 
servire C.E.C., acțiune care va 
continua și In celelalte unități 
economice și instituții. O preocu
pare permanentă a Casei de Eco
nomii șl Consemnațiuni este aceea 
de a Îmbunătăți calitatea servirii 
populației, de a rezolva operativ, 
civilizat solicitările depunătorilor.

ASPECT DIN TIMPUL ADUNĂRII PENTRU DEZARMARE Șl PACE DESFĂȘURATA LA ÎNTREPRINDEREA DE ȚEVI 
„REPUBLICA" DIN CAPITALA Foto : E. Dichisea*»

Sprijin deplin
La adunarea pentru dezarmare și 

pace desfășurată la cea mai puter
nică centrală electrică românească 

Termocentrala Rovinari — au 
fost prezenți mai mult de o mie 
de energeticieni: muncitori, ingineri, 
maiștri. în deschidere. Avram 
Lazăr, președintele Consiliului 
sindical al centrului industrial- 
agrar Rovinari, a afirmat adezi
unea hotărită, deplină la vibrantele 
chemări adresate de secretarul ge
neral al partidului, .tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru apăra
rea dreptului la viață, pentru dis
trugerea armamentelor nucleare, 
pentru asigurarea liniștii și viito
rului , planetei. „Cerem răspi
cat oprirea amplasării de noi 
rachete nucleare in Europa, retra
gerea și distrugerea celor existen
te. Spunem un NU categoric arme
lor nucleare, conflictelor militare, 
amenințării cu forța, un DA hotă*

Prin eforturi unite, popoarele pot impune dezarmarea
Oamenii muncii din toate sectoa

rele de exploatare a cărbunelui, 
aparținînd întreprinderii miniere 
din Cîmpulung — Argeș, reuniți in
tr-o entuziastă adunare consacrată 
păcii și dezarmării, au ținut Să-și 
reafirme, în consens cu întregul 
nostru popor, dorința lor fierbinte 
oe a se opune cu fermitate cursei 
sberante a înarmărilor, de a spri
jini inițiativele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu vizînd salvgardarea 
dreptului suprem la viață al tutu
ror națiunilor, de a răspunde prin 
fapte chemărilor cuprinse in Ape
lul F.D.U.S.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Ion Ghizdavăț, secretarul 
comitetului de partid, președintele 
consiliului oamenilor muncii din în
treprindere, care a relevat adeziu
nea unanimă a minerilor musceleni 
la politica internă și externă a 
partidului, tn continuare. Con
stantin Buinoiu, miner la sec
torul Cotești al întreprinderii, a 
arătat : „Sînt bucuros că, In nu
mele minerilor din bazinul carbo
nifer al Cimpulungului, pot să ex

Un NU hotărit rachetelor în Europa!
într-o atmosferă de puternică în

suflețire patriotică, peste 4 200 de 
oameni ai muncii de Ia Filatura 
de in și Cinepă din Fălticeni s-aU 
întîlnit pentru a exprima deplina 
lor adeziune la strălucitele iniția
tive ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru înfăptuirea dezar
mării și păcii,

Deschizind mitingul, Marla Ar- 
deleanu, reprezentanta Consi
liului local al F.D.U.S., a decla
rat : „Vrem ca toț ceea ce s-a du
rat pe acest legendar pămînt ro
mânesc, tot ceea ce s-a făurit prin 
mari eforturi și sacrificii, prin pu
terea mintii și brațelor noastre, să 
dăinuie peste veacuri, spre binele 
și fericirea fiilor tării, spre gloria 
acestui neam". „Fac parte din ge
nerația care nu a cunoscut și nu 
dorește să cunoască grozăviile răz
boiului, dar care este îngrijorată 
de pericolul grav ce amenință ome
nirea — a arătat, la rindul său, 
Sonia Pînzaru, secretara comitetu
lui U.T.C. din Întreprindere. în nu
mele vîrstei noastre de aur, al iu
birii față de glia străbună, spunem 
un NU hotărit războiului, cursei 
înarmărilor, rachetelor de orice 
fel !“. „Preocupate de viitorul fa
miliilor noastre, de viitorul între
gii noastre națiuni, și noi cele 2 900 
de femei din unitate, arăta mun-i 
Citoarea Anișoara Găitan, ne ridi
căm puternic glasul, împreună cu

inițiativelor de pace românești
rit pentru dezarmare, pentru reali
zarea unui climat de destindere și 
pace" ■— a spus, intre altele, subln- 
ginerul Mircea Pupăzan. La rindul 
său, subinginerul George Condees- 
cu, secretarul comitetului de 
partid, președintele consiliului oa
menilor muncii din unitate, a sub
limat : „Spunem un NU horărit răz
boiului și amplasării rachetelor cu 
rază medie de acțiune în Europa. 
Dorința noastră este de a produce 
cit mai multă energie electrică, pen
tru asigurarea independenței ener
getice a României socialiste". Dorim 

Noi, energeticieuii de la Rovinari, unindu-ile glasul cil cei al în
tregii națiuni, susținem, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, prin 
tot ce ne stă in putință inițiativele dumneavoastră, cu larg ecou in
ternațional. pentru apărarea dreptului la viață al oamenilor (le pe 
toate continentele. Vă încredințăm că vom munci pentru înlănțuirea 
neabătută a politicii partidului și statului nostru, politică al cărei țel 
suprem este fericirea si bunăstarea națiunii noastre socialiste, mili
tantă activă pentru pace, colaborare si progres in Întreaga lume.

prim de la această tribună totala 
noastră adeziune la chemările to
varășului Nicolae Ceaușescu pentru 
Înfăptuirea aspirației fierbinți a 
tuturor popoarelor — o lume fără 
arme și fără războaie. Pacea este 
temeiul tuturor realizărilor noas
tre. Noi dorim pacea, pentru că nu
mai In pace putem fl siguri că tot 
ce am construit cu trudă șl devota
ment Va dăinui". La rindul său, 
economistul Alexandru Țucă, vete
ran de război, a spus: „Sînt Încă 
vil In memoria tnea grozăviile ce
lui de-al doilea război mondial. 
Ca martor direct al evenimentelor 
tragica din anii războiului, doresc 
din tot sufletul ca asemenea lu
cruri să nu se mai intimple nici
odată". „Răspunzind lnițiutivelor

Vom răspunde din toată inima, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, la Apelul F.D.U.S.. apel al speranțelor In Viitorul 
pașnic al omenirii, spunind un NU hotărit cursei înarmărilor nucleare, 
planurilor nesăbuite de a aduce omenirea in prăpastia războiului nu
clear. în aceiași timp, noi, minerii din bazinul carbonifer al Câmpu
lungului, ne angajăm să muncim, cu și mai multă dăruire și abnega
ție, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor care ne revin iu aoest 
an și pc Întregul cincinal, de a da patriei cit mai mult cărbune.

Întregul popor, Împotriva ampla
sării rachetelor cu rază medie de 
acțiune in Europa, pentru retrage
rea și distrugerea celor existente. 
Nutrim convingerea că oamenii po
litici vor găsi, prin tratative, cele 
mai judicioase căi de înțelegere, 
punînd mai presus de orice inte
resele fundamentale ale popoare
lor". Ceilalți lucrători care au luat 
cuvifitul, intre care țesătoarea Vio
rica Trifan, muncitorul Viorel So- 
fron, inginera Georgeta Lungu, teh
nicianul Nicolae Vultur au expri
mat totala lor aprobare față de

Noi, cel peste 4 200 de oameni al tnunrii de ia Filatura de In șl 
cinepă din Fălticeni, dăm o înaltă apreciere strălucitelor inițiative de 
pace ale dumneavoastră, ctitorul grandioasei opere socialiste din pa
tria noastră, inițiative ce oglindesc consecvența cu care militați pen
tru o lume mai dreaptă șl mai bună, pentru oprii ea cursei înarmări
lor și asigurarea dreptului la viață liberă al oamenilor de pretutindeni. 
Vă asigurăm că ne vom dedica întreaga energie, toate eforturile înde
plinirii exemplare a sarcinilor care ne revin.

Parttcipanțil la adunări și 
mitinguri au trimis scrisori 
ambasadelor U.R.S.S. ți 
S.U.A. la București, amba- 
sadelor tuturor statelor eu
ropene, șrrecum ți mesaje 
către Organizația Națiunilor 

ca știința, cuceririle acesteia să slu
jească interesele progresului, ale 
bunăstării României, a subliniat 
inginera An^ Costi. Urmărim cu 
deosebită atenție activitatea prodi
gioasă de om de știință a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, și pentru noi exemplul 
său de dăruire, de slujire totală a 
științei puse in slujba pății și dez
voltării constituie un permanent 
imbold în muncă".'

în telegrama adresată de par
ticipant! tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se spune : 

tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
Apelului F.D.U.S. — a arătat Vio
rica Dragomirescu, președinta co
misiei de femei — femeile din în
treprinderea noastră se alătură 
luptei întregului nostru popor pen
tru dezarmare nucleară, pentru 
pace". în cuvinte simple, emoțio
nante, și-au exprimat dorința lor 
arzătoare de pace și Mariana Bă- 
descu, vicepreședinta comitetului 
sindicatului din unitate. Steluța 
Dican, elevă la Liceul minier nr. 2, 
Ion Tăbîrcă, secretarul comitetului 
U.T.C. din întreprindere, Victoria 
Cojocaru, secretara comitatului 
O.D.U.S.

în telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se spune : 

inițiativele și acțiunile de larg ecou 
internațional ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, marele erou al 
păcii, care conduce eu înțelepciune 
destinele țării și, ifi același timp, 
militează neobosit pentru înlătura
rea primejdiilor la adresa păcii, 
pentru făurirea unei lumi mai 
drepte și niai bune.

în încheierea adunării, intr-o at
mosferă de puternic entuziasm, 
participanții au adresat o telegra
mă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in care, printre altele, se spune :

Unite, In care se adresează 
chemarea de a se intreprtn- 
de acțiuni pentru curmarea 
cursei înarmărilor, tn pri
mul rind a celor nucleare, 
pentru înfăptuirea dezar
mării și asigurarea păcii.



IDEI MAJORE ABORDATE IN DEZBATERILE GENERALE DE LA O.N.U.

Imperativul dezarmării, necesitatea 
soluționării pe cale pașnică, prin 
tratative, a situațiilor conflictuale

NAȚIUNILE UNITE 5. — Trimisul Agerpres, Nicolae Chilie, transmite: 
Reglementarea prin mijloace politice pașnice a diferendelor dintre state, 
stingerea prin dialog si negocieri, la masa tratativelor, a focarelor de în
cordare si conflict existente astăzi în lume, repudierea hotărită a politicii 
bazate pe forță și amenințarea cu forța, întronarea definitivă in viata in
ternațională a respectului față de normele dreptului și legalității, întări
rea și generalizarea respectului față de dreptul sacru al popoarelor la 
autodeterminare, libertate si independență constituie probleme abordate 
pe larg în discursurile rostite in dezbaterile politice generale ale actualei sesiuni a O.N.U.

După cum se știe, România, care a milttat și militează cu fermitate, 
neabătut, pentru întărirea respectului față de normele și principiile 
dreptului, pentru așezarea lor definitivă la temelia raporturilor intersta
tale, are meritul de a fi înscris ca punct distinct pe agenda Adunării. 
Generale a O.N.U. problema importantă a reglementării prin mijloace 
pașnice a diferendelor dintre state, care, in condițiile multiplicării, in 
ultimii ani, a focarelor de tensiune și conflict din diferite regiuni ale . 
planetei, ale recurgerii tot mai frecvent la forță, ale intensificării luptei 
pentru reîmpărțirea lumii în zone și sfere de influență, a devenit o temă 
de interes general de stringentă actualitate pentru membrii comunității 
internaționale, o problemă aflată in legătură directă cu materializarea 
obiectivelor vitale ale salvgardării păcii și asigurării independenței și 
securității tuturor popoarelor.

In discursurile lor. majoritatea reprezentanților statelor membre ale 
O.N.U., inainte de toate șefii de delegații ai țărilor mici și mijlocii, .ne
aliniate, in curs de dezvoltare, care sint primele ce au de suferit de pe 
urma nesocotirii normelor dreptului, de pe urma recurgerii la forță și 
a focarelor de tensiune si conflict, a politicii de intervenție și amestec 
in treburile altora, au adus argumente convingătoare in favoarea regle
mentării pașnice a diferendelor și a tuturor litigiilor existente ori care 
pot apărea intre state, a folosirii exclusiv a căilor politice, pașnice, a 
tratativelor intre părțile interesate, arătind că in zilele noastre, in epoca 
nucleară și intr-o perioadă cind s-a acumulat in arsenalele nucleare o 
uriașă, capacitate de distrugere, metodele pașnice reprezintă singura al
ternativă rațională pentru promovarea drepturilor inalienabile ale po
poarelor la independență și pace, pentru preîntâmpinarea unei conflagra
ții nucleare la scară mondială.

Scrisori adresate de ministrul

de externe al U.R.S.S. secre

tarului general al O.N.U.,

care conțin propuneri pri

vind condamnarea războiu

lui nuclear și înghețarea ar

mamentelor nucleare
Luînd cuvintul in cadrul dezbate

rilor Adunării Generale a O.N.U., 
reprezentantul permanent al U.R.S.S., 
Oleg Troianovski, a reafirmat pozi
ția Uniunii Sovietice în principalele 
probleme internaționale, subliniind 
primejdia gravă pe care o implică 
pentru omenire creșterea încordării 
internaționale și accelerarea cursei 
Înarmărilor.

După ce a subliniat că la baza po
liticii sale externe Uniunea Sovie
tică pune lupta pentru pace, pentru 
preîntlmpinarea războiului, vorbito
rul a arătat că U.R.S.S. a propus in
cluderea pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. 
a 'punctelor intitulate „Condamnarea 
războiului nuclear" și „înghețarea 
armamenteldr nucleare".

Propunerile sovietice sint expuse 
tn două scrisori adresate secretaru
lui general al O.N.U. de Andrei Gro- 
miko, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S.

In prima scrisoare, însoțită de pro
iectul de rezoluție „Condamnarea 
războiului nuclear", șe subliniază că, 
prezentând această propunere. Uniu
nea Sovietică pornește de la ideea că 
războiul nuclear, dacă va fi dezlăn
țuit, va deveni cea mai mare tra
gedie pentru omenire, va provoca 
pieirea a miliarde de oameni și 
transformarea planetei noastre In
tr-un pustiu lipsit de viață. In zilele 
noastre — relevă scrisoarea — cind 
In lume au fost acumulate arsenale 
uriașe de încărcături nucleare și de 
mijloace pentru transportarea lor, 
războiul nuclear nu poate fi un 
război limitat. Orice pretenții cu pri
vire la dezlănțuirea unui război nu
clear sînt criminale și trebuie să fie 
supuse celui mai aspru oprobiu ge
neral.

în legătură cu aceasta, se spune în 
•crisoare. Uniunea Sovietică propune 
ca Adunarea Generală a O.N.U., 
călăuzindu-se după înaltele idealuri 
proclamate în Carta O.N.U.. să con
damne cu hotărîre, necondiționat și 
definitiv războiul nuclear ca cea mai 
monstruoasă dintre crimele care pot 
fi săvîrșite împotriva popoarelor, ca 
o încălcare grosolană a dreptului 
fundamental al omului, dreptul la 
viață. Este imperios necesar ca 
statele membre ale O.N.U. să de
clare drept acțiuni criminale elabo
rarea, promovarea, difuzarea și pro
paganda doctrinelor și concepțiilor 
politice și militare menite să fun
damenteze „caracterul just" al în
tâietății în folosirea armei nucleare 
și în general „caracterul admisibil" 
al dezlănțuirii unui război nuclear.

Proiectul de rezoluție cuprins în 
scrisoare cheamă toate statele să-și 
unească și să-și intensifice eforturile 
in vederea lichidării primejdiei unui 
război nuclear, încetării cursei înar
mărilor nucleare și reducerii lor 
pînă la lichidarea totală.

In a doua scrisoare, Însoțită de 
proiectul de rezoluție privind înghe
țarea armamentelor nucleare, se ex
primă îngrijorarea in legătură cu 
continuarea cursei înarmărilor nu
cleare, care sporește în mod grav 
pericolul izbucnirii unui război nu
clear, și se subliniază inalta răspun
dere a statelor nucleare față de 
menținerea păcii generale și de pre
venirea războiului nuclear.

Documentul cheamă toate statele 
care dispun de arma nucleară să 
treacă, sub control corespunzător, la 
Înghețarea, sub raport cantitativ și 
calitativ, a tuturor armamentelor 
nucleare pe care le au, să înceteze 
acumularea oricăror componente ale 
arsenalelor nucleare, inclusiv a tu
turor tipurilor de mijloace pentru 
transportul armei nucleare șl a tu
turor tipurilor de muniții nucleare, 
să nu dezvolte arme nucleare de 
tipuri și forme noi, să instituie mo
ratorii asupra tuturor experiențelor 
cu muniții nucleare, experimentării

noilor tipuri și forme de mijloace 
pentru transportul lor, să înceteze 
producția de materiale fisionabile in 
scopul creării de muniții nucleare.

Proiectul de rezoluție cheamă 
U.R.S.S. și S.U.A., care dispun de 
cele mai mari arsenale nucleare, să 
înfăptuiască, în primul rînd și con
comitent, înghețarea armamentelor 
lor nucleare pe bază bilaterală ca 
exemplu pentru celelalte state nu
cleare. Proiectul de document consi
deră că toate celelalte state care 
dispun de arma nucleară trebuie, în 
consecință, să-și înghețe cit mal 
repede posibil armele lor nucleare 
și subliniază necesitatea stringentă a 
activizării eforturilor vizînd realiza
rea, cit mai rapidă, de acorduri pri
vind limitări esențiale și reduceri 
radicale ale armamentelor nucleare, 
urmărindu-se ca scop lichidarea lor 
deplină.

Sumele irosite pentru înar

mare să fie destinate lichi

dării decalajelor economice

Pentru popoarele de pe planeta 
noastră, care au suferit enorm de pe 
urma celor două războaie mondiale 
și a numeroaselor conflicte ce au 
avut loc in ultimii 50 de ani — de
clara, in discursul său, ministrul de 
externe al Irlandei, Peter Barry, 
Națiunile Unite oferă speranța ca 
lumea să-și găsească o metodă de 
securitate colectivă care să înlocu
iască conflictele, care să plaseze ne
gocierile în locul folosirii forței și 
care să-i apere pe cei mici și să 
descurajeze agresiunea.

Exprimind regretul în legătură cu 
Insuccesele din ultimii ani ale orga
nizației în prevenirea izbucnirii și in 
reglementarea pașnică a conflictelor, 
vorbitorul a spus : „Analiza stării 
reale de lucruri din lume ne oferă 
puține temeiuri de satisfacție. Fap
tele vorbesc de la sine. Peste 65 de 
războaie locale mai importante au 
fost purtate in ultimii 20 de ani, cu 
pierderi totale de vieți omenești care 
depășesc cu mult 10 milioane. în 
prezent sint in curs de desfășurare 
peste 40 de conflicte locale mai mici 
sau mai mari. Pierderile de vieți 
omenești, numărul mare de răniți, 
distrugerile considerabile din ulti
mele luni din Liban sint faptele cele 
mai recente și mai dramatice care 
ne amintesc de barbaria din lumea 
noastră și de recurgerea la violență".

Vorbind despre legătura nemijlo
cită care există între escaladarea 
cursei înarmărilor și proliferarea ca
zurilor de recurgere la forță și a 
conflictelor, ministrul de externe ir
landez a spus : „Cheltuielile militare 
globale, care au atins deja niveluri- 
record, sporesc intr-un ritm anual de 
4 la sută. Mai concret, cu mult peste 
un milion de dolari sint cheltuiți in 
fiecare minut in lume in scopuri mi
litare. Un sfert din sumele alocate 
pentru cercetare și dezvoltare știin
țifică pe plan mondial sint irosite in 
sectorul militar. în acest mod, prin- 
tr-o stranie pervertire, valorile 
proprii geniului uman — capacitatea 
omului de a gîndi științific și pro
gresul tehnologic — sint orientate in 
scopuri distructive, in loc să fie fo
losite in mod constructiv. Stocurile 
mondiale de arme nucleare — a con
tinuat el — depășesc. în prezent, ci
fra de 50 000, iar dacă actuala ten
dință de înarmări masive nu este 
oprită prin negocieri serioase și 
acorduri care să ducă la măsuri pen
tru controlul armamentelor și de 
dezarmare, arsenalele militare vor 
crește și mai mult. In timp ce se 
irosesc aceste fonduri, peste un mi
liard de oameni, reprezentind aproa
pe un sfert din populația globului, 
trăiesc în condiții de extremă sără
cie și trebuie să îndure foamea, sub
nutriția și bolile.

Ministrul irlandez a apreciat că 
singurul răspuns logic la aceste stări 
de lucruri grave trebuie să-l consti
tuie întărirea respectului față de 
normele dreptului și creșterea rolu
lui O.N.U. in reglementarea pașnică 
a diferendelor".

Reglementări politice, paș

lalte stări de tensiune și conflict 
existente astăzi în lume.

în mod sincer, a declarat el, noi 
dorim ca în problema Kampuchiei 
să se găsească o soluție politică con
formă cu rezoluțiile pertinente ale 
Adunării Generale a O.N.U. în pro
blema kampuchiană. Vorbitorul a 
arătat că guvernul de coaliție tripar
tită al Kampuchiei Democrate se pro
nunță pentru o conferință internațio
nală care să contribuie la rezolvarea 
problemei kampuchiene prin nego
cieri între toate părțile interesate, pe 
baza criteriilor formulate în rezolu
țiile O.N.U., și anume retragerea tru
pelor străine, desfășurarea unor ale
geri libere sub controlul O.N.U., res
pectarea independenței, suveranității, 
neutralității, statutului de nealiniere 
și a integrității teritoriale a țării, 
reconcilierea și prietenia cu țările ve
cine.

Ministrul de externe al Turciei, 
Uter Turkmen, a exprimat îngrijora
rea țării sale în legătură cu încorda
rea intervenită în viața internațio
nală în ultima perioadă, constatând 
că „recurgerea la forță și amenință
rile cu recurgerea la forță se înmuj- 
țesc. Zeci de mii de oameni au pie
rit în fiecare din conflictele armate 
din ultimii ani, iar un număr și mai 
mare suferă de pe urma distrugeri
lor și caracterului inuman al războa
ielor". Vorbitorul a stăruit. în conti
nuare, asupra periculozității conflic
tului din Orientul Mijlociu, apre
ciind că acest focar de criză și evo
luțiile sale primejdioase subliniază, 
încă o dată, urgența cu care O.N.U. 
și întreaga comunitate internaționa
lă trebuie să acționeze pentru ela
borarea unor soluții negociate în 
conflictele existente.

Noi continuăm să fim convinși — a 
evidențiat el — că reglementarea 
cuprinzătoare, justă și durabilă în 
Orientul Mijlociu poate să se bazeze 
doar pa retragerea Israelului din te
ritoriile arabe ocupate în 1967, inclu
siv din Ierusalim, pe recunoașterea 
dreptului la autodeterminare al po
porului palestinian și pe asigurarea 
dreptului fiecărui stat din regiune de 
a trăi în cadrul unor frontiere sigure 
și recunoscute. Nu poate exista un 
proces valabil de negocieri fără par
ticiparea Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei.

Vorbitorul a arătat că țara sa se 
pronunță pentru rezolvarea pe cale 
politică, prin negocieri, a tuturor 
celorlalte diferende și stări conflic
tuale existente în lume. El a insis
tat asupra necesității de a se adopta 
măsuri efective care să pună capăt 
cursei înarmărilor, în primul rînd a 
Înarmărilor nucleare, arătind că po
litica de înarmări continue alimen
tează focarele de tensiune și conflic
tele din diferitele părți ale lumii șl 
periclitează în modul cel mai serios 
pacea internațională.

Sporirea continuă a influenței ne
gative a conflictelor armate în lumea 
noastră, a spus el în încheiere, 
agravează sentimentul general de 
insecuritate și alimentează perma
nent cursa Înarmărilor.

Se impune ca O.N.U. să

aibă un rol mai activ in asi

gurarea păcii, in rezolvarea

marilor probleme interna

ționale

nice — situațiilor conflictuale
Președintele Kampuchiel Demo

crate, Norodom Sianuk, a vorbit pe 
larg despre situația din țara sa. des
pre suferințele poporului kampu- 
chian de pe urma războiului, rele- 
vind necesitatea unei rezolvări po
litice, pașnice, prin tratative, a pro
blemei kampuchiene, ca și a celor

Ministrul de externe al Republicii 
Chile. Miguel Schweitzer Walters, a 
constatat că în lumea contemporană 
„numărul conflictelor deschise sau 
latente este de ordinul zecilor" și a 
arătat că victimele acestora sînt, in 
principal, țările mai mici din lumea 
a treia.

In continuare, el a vorbit despre 
pericolele mari pe care le reprezin
tă conflictele și crizele așa-numtte 
locale pentru pacea generală, subli
niind că „pentru aceste rațiuni este 
necesar ca noi să reafirmăm că re
glementarea pașnică a diferendelor, 
pentru care s-a pledat de o mie și 
una de ori in diferite documente, 
discursuri și acorduri internaționa
le. trebuie să devină o normă gene
rală. Dacă utilizarea forței și a 
amenințării cu forța va fi eliminată 
din practica internațională și dacă 
se va adopta hotărirea fermă de a 
se respecta normele de drept, noi 
vom realiza pacea internațională și 
armonia necesară, care să permită 
oamenilor să-și materializeze aspira
țiile lor de progres — obiectiv pro
clamat de Carta O.N.U.".

Pacea și securitatea internațională, 
pentru a căror apărare a fost creată 
organizația noastră — declara in 
discursul său ministrul de externe 
al Thailandei, mareșalul Siddhi 
Savetsila, sint subminate de unii din 
propriii ei membri, ale căror acțiuni 
neagă principiile și obiectivele 
Cartei.

Vorbitorul a pus accent pe nece
sitatea de a se acționa pentru ajun
gerea la o reglementare politică ne
gociată a conflictului din Orientul 
Mijlociu, apreciind că aici există. în 
prezent, cel mai periculos focar de 
tensiune din lume. „Guvernul meu, 
a spus ministrul thailandez. reafir
mă noziția sa de principiu potrivit 
căreia este inadmisibilă dobîndirea 
de teritorii prin forță si cere Israe
lului, să se retragă din teritoriile 
arabe ocupate în 1967 și să se abțină 
de la orice măsuri menite să perpe
tueze prezența sa in aceste teritorii". 
Tn problema palestiniană, a conti
nuat el. delegația thailandeză spri
jină dobîndirea de către poporul pa
lestinian a drepturilor sale inaliena
bile. în special a dreptului la auto
determinare. fără constrîngeri din 
afară, inclusiv dreptul la indepen
dență si suveranitate națională și 
dreptul de a se întoarce la casele sl 
proprietățile sale. Delegația noas
tră consideră că recunoașterea drep
turilor palestinienilor reprezintă 
esența problemelor din Orientul Mii- 
lociu și că o nace justă și durabilă 
în această regiune trebuie să se ba
zeze ne principiile convenite In re
zoluția Consiliului de Securitate 
nr. 242.
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ROLULUI Sl SPORIREA EFICIENTEI O.N.U.• •
Intîlnire a ministrului afacerilor externe al României 

cu secretarul general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 5. — Trimisul 

Agerpres, N, Chilie, transmite : To
varășul Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe, șeful delegației ro
mane la cea de-a 38-a sesiune a 
Adunării Generale, s-a întâlnit, la 
sedi,ul din New York al Națiunilor 
Unite, cu secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, au fost transmi
se secretarului general al O.N.U. un 
salut cordial, urări de sănătate și 
succes. în activitatea pentru promo
varea cooperării internaționale și în
tărirea. păcii mondiale.

Adresînd sincere mulțumiri, Javier 
Perez de Cuellar a rugat să se 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu un salut călduros și cele

mai bune urări de 
cire, iar poporului 
progres,, bunăstare

Secretarul general al O.N.U. a evo
cat cu plăcere vizita sa in România, 
convorbirile avute cu președintele 
Nicolae Ceaușescu și a dat o înaltă 
apreciere preocupării constante și 
inițiativelor originale ale șefului sta
tului român, ale țării noastre, pen
tru întărirea rolului și sporirea efi
cienței Organizației Națiunilor Unite 
in viața internațională, in soluționa
rea — cu participarea tuturor state
lor — a marilor probleme 
fruntă omenirea.

în continuare au fost 
unele probleme ale situației
ționale aflate pe agenda actualei 
siuni a Adunării Generale.

sănătate șl feri- 
romăn urări de 
și pace.

ce con-

abordate 
interna- 

se-

Prezențe culturale românești
Expoziție de carte in capitala 

Etiopiei
ADDIS ABEBA 5 (Agerpres). — In 

capitala Etiopiei a fost organizată o 
seară culturală românească. A fost 
prezentată o expoziție de carte ro
mânească, cuprinzind la loc de cinste 
opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și lucrări cu ca
racter politic, istoric, economic, so
cial, cultural, beletristic și de artă. 
In alocuțiunile rostite la vernisaj au 
fost subliniate importanța recentei 
vizite oficiale de prietenie efectilate 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Etiopia, perspectivele 
de dezvoltare a relațiilor bilaterale 
pe multiple planuri, in conformitate 
cu înțelegerile convenite la nivel 
inalt.

Colecții de timbre expuse în 
R. P. Polonă

VARȘOVIA 5 (Agerpres). — In ora
șul Olsztyn a avut loc ceremonia 
deschiderii expoziției bilaterale de 
filatelie „România — Polonia — 
Olsztyn ’83". Cele două țări participă 
la expoziție cu 25 de colecții fiecare. 
Printre colecțiile românești figurea
ză „Perioada premergătoare timbru
lui și emisiunile clasice românești 
1856—1830“, „Contribuție la istoria 
transportului poștal pe calea ferată 
și pe apă în România, 1859—1916", 
„Istoria poștei armatei române 1835— 
1954".

Congres internațional 
de studii românești

PARIS 5 (Agerpres). — In orașul 
francez Avignon au avut loc lucră-

SOFIA 5 (Agerpres). — Agenția 
B.T.A. informează că La Sofia a avut 
loc o plenară a Consiliului Național 
al Frontului Patriei din Bulgaria, 
desfășurată în prezența lui Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P. C. Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria. Au fost 
examinate probleme ale pregătirii și 
desfășurării alegerilor pentru consi
liile populare județene și comunale, 
ale primarilor și asesorilor populari 
din comune, programate să aibă loc 
la 4 decembrie. Plenara a hotărit să 
fie desemnați pentru alegeri candi
dați comuni, decizie luată pe baza 
propunerii conducerilor tuturor orga
nizațiilor politice și de masă. Po
trivit celor stabilite, componența or
ganelor ce vor fi alese va fi reînnoi
tă în proporție de peste 42 la sută.

Date privind situația
refugiaților palestinieni

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Situația refugiaților palestinieni 
continuă să fie ..foarte precară", pro
blema cea mai gravă fiind asigura
rea securității lor — se arată in ra
portul anual al Agenției Națiunilor 
Unite de ajutor și lucrări pentru re- 
fugiații palestinieni din Orientul 
Mijlociu (U.N.R.W.A.). Potrivit înal
tului Comisar al U.N.R.W.A.. Olof 
Rydbeck, sint necesare ajutoare ur
gente pentru circa 185 000 refugiați. 
dintre care 30 000 sint total lipsiți de 
mijloace de subzistență. Raportul a- 
daugă că „distrugerea masivă" a lo
cuințelor in taberele de refugiați a 
creat „dificultăți enorme", in pofida 
eforturilor de reconstrucție depuse de 
U.N.R.W.A., din iunie 1982. în docu
ment se exprimă „profunda preocu-' 
pare" in legătură cu situația exis
tentă in teritoriile arabe ocupate de 
Israel.

CHILE t Arestări
în rîndul muncitorilor

SANTIAGO DE CHILE 5 (Ager
pres). — în zona minei cuprifere 
„El Teniente", din sudul statului 
Chile, au avut loc ample manifes
tații ale oamenilor muncii care soli
citau guvernului reangajarea lucră
torilor concediat! și îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață — 
transmit agențiile France Presse și 
I.P.S. în cursul acțiunilor represive, 
politia chiliana a procedat la nume
roase arestări. Aproximativ 50 de 
manifestanți au fost răniți.

Printre cei arestați se aflau mai 
mulți lideri sindicali. între care și 
Rodolfo Seguel, președintele Confe
derației oamenilor muncii din indus
tria cuprului și președinte a! Co
mandamentului național al oameni
lor muncii din Chile. Datorită însă 
amplelor acțiuni de protest împotri
va măsurilor represive, pentru o de
mocratizare a vieții politice și sindi
cale chiliene, autoritățile polițienești 
au fost nevoite să pună in libertate 
pe Rodolfo Seguel și alți șase lideri 
sindicali arestați.

in- 
or-

rile: celui de-al treilea Congres 
ternațional de studii românești, 
ganizat de Asociația internațională 
de studii românești din Amsterdam. 
Au fost prezenți reprezentanți din 
Franța, Anglia, Belgia, Danemarca, 
Elveția, Israel, Italig, Olanda și 
România — specialiști in limba roma
nă, istoria, literatura, arta și folclo
rul poporului nostru, tn rapoarte, co
municări, discuții și mese rotunde 
au fost tratate teme privind originile 
poporului și limbii române, lupta po
porului nostru pentru unitate și in
dependență, făurirea statului național 
unitar român.
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DAMASC 5 (Agerpres). — La Da
masc a avut loc o întâlnire intre 
delegația P.C.R.. condusă de tovară
șul Iosif Banc, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. care face o vizită in 
Siria, și delegația Partidului Baas 
Arab Socialist, condusă de tovarășul 
Abdallah Al-Ahmar. secretar gene
ral adjunct al partidului.

Cu acest prilej au avut loc o in
formare reciprocă și un schimb de

păreri privind activitatea si nreocu 
nările actuale ale celor două par’ 
de. perspectivele dezvoltării bunel 
relații dintre V.C.R. și P.B.A.S.. d 
tre poporul român și poporul si- 
precum și asupra unor aspecte 
situației internaționale, in specia 
supra situației din Orientul M 
ciu.

Convorbirile s-au desfășurat 
tr-o atmosferă prietenească și de 
pect reciproc.

Cu prilejul lucrărilor reuniunii regionale

latino-americane consacrate pregătirii A.I.T

întrevederi ale tovarășului Nicu Ceaușescu
SAN JOSE 5 (Agerpres). — In ca

drul întâlnirilor de lucru, prilejuite 
de participarea la lucrările reuniunii 
regionale latino-americane consacra
te pregătirii Anului Internațional al 
Tineretului (A.I.T.), tovarășul Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Comitetului consultativ 
al O.N.U. pentru A.I.T.. a conferit cu 
Enrique Iglesias, secretarul executiv 
al Comisiei Economice a O.N.U. pen
tru America Latină (C.E.P.A.L.).

Au fost examinate principalele 
probleme aflate pe ordinea de zi a 
reuniunii regionale, subliniindu-se 
importanța lucrărilor acesteia și, în
deosebi, a planului regional de ac
țiune ce urmează a fi adoptat pentru 
intensificarea participării și crește
rea aportului tinerei generații din 
America Latină la dezvoltarea eco
nomico-socială a fiecărei țări, la 
eforturile pentru consolidarea păcii 
și securității internaționale, pentru 
dezvoltarea colaborării pașnice intre 
națiuni. De asemenea, au fost discu
tate posibilitățile de întărire a cola
borării dintre România și C.E.P.A.L., 
prin organizarea unor acțiuni contu

ne care să contribuie la o evaluare 
complexă a condiției economico-so- 
Ciale a tinerei generații, in vederea 
promovării drepturilor sale, a defi
nirii locului și rolului său în socie
tatea contemporană &, în general, la 
promovarea obiectivelor Anului In
ternațional al Tineretului.

★
Nicu Ceaușescu a avut 
cu Fernando Berrocal, 
președinției Republicii 
și cu Ricardo Sancho, 
Tineretului Eliberării

Tovarășul 
întrevederi 
ministrul 
Costa Rica, 
președintele 
Naționale din Costa Rica, in cadrul 
cărora s-au făcut schimburi de pă
reri și informații asupra experiențe
lor naționale in angajarea amplă a 
tineretului la procesul dezvoltării 
economice și sociale, precum și asu
pra altor preocupări actuale ale or
ganizațiilor de tineret din cele două 
țări.

Au fost examinate, de asemenea, 
căile și modalitățile de continuare șl 
întărire a colaborării dintre România 
și Costa Rica in acțiunile' de pregă
tire și marcare a A.I.T. pe plan in
ternational.

Poziții realiste împotriva cursei înarmărilor
„Să fie transferate fondurile din sectorul militar 

în domeniul dezvoltării economice"
— declară președintele Partidului Social Democrat din R.F.G.

WASHINGTON. — tn mai multe 
cuvintări rostite in S.U.A., unde a 
întreprins o vizită oficială, Willy 
Brandt, președintele Partidului So
cial Democrat din R.F. Germania, 
a chemat la adoptarea de măsuri 
vizînd încetarea cursei înarmărilor, 
astfel incit cel puțin o parte din 
fondurile destinate cheltuielilor mi- 

i litare să poată fi utilizate tn scopul 
dezvoltării economiei și soluționă
rii unor probleme sociale — rela
tează agențiile A.P. și U.P.I.

Intr-o cuvintare rostită la Cole
giul Walsh, din Canton, statul Ohio, 
IV. Brandt a atras atenția că ome
nirea are nevoie de investiții sub
stanțiale pentru a asigura o tranzi
ție stabilă spre perioada în care 
populația planetei noastre va crește 
la 10—15 miliarde de oameni. „Sin
gura cale de a mobiliza resursele 
necesare este un transfer de fon
duri din sectorul militar al buge
telor spre sectorul de dezvoltare", a 
spus el, apreciind că „acum este 
momentul să se ia notă de această 
legătură la negocierile pentru limi
tarea armamentelor". „Nu există 
altă cale care să ne dea șansa de 
a depăși criza comună — confuzia 
economică și politică ce sufocă so
cietățile noastre decit încetarea 
cursei înarmărilor, care înregistrea
ză, de asemenea, și in țările în 
curs de dezvoltare un tempo in
fernal" — a menționat Willy 
Brandt.

Intr-o altă cuvintare, rostită ln 
fața reprezentanților cercurilor de 
afaceri din Philadelphia, el a atras 
atenția că, in prezent, omenirea 
cheltuiește in fiecare minut 1,4 mi
lioane dolari pentru înarmare, aver- 
tizind că această risipă de resurse 
strangulează economiile naționale 
și deturnează fondurile necesare 
de la investițiile pentru dezvoltarea 
viitoare a societății omenești. El 
s-a pronunțat pentru înghețarea 
totală a testării și amplasării d.e

noi arme nucleare, precum și a 
producției acestora și a subliniat că 
S.U.A. ar trebui să renunțe la am
plasarea noilor sisteme de rachete 
cu rază medie de acțiune in Eu
ropa occidentală, 
retragerea 
existente. Și

concomitent cu 
distrugerea celor

Pentru măsuri hotă rit e 
de dezarmare

de
★

18 și 19 noiembrietn zilele_ __  „ ________
avea loc Congresul extraordinar 
Partidului Social Democrat din 
F. Germania pe tema amplasă- 
noilor rachete nucleare america- 
cu rază medie de acțiune in

va 
al 
fi
rii 
ne
R.F.G. Intr-o hotărîre anunțată de 
Conducerea P.S.B. se subliniază că 
forumul extraordinar va avea loc 
in deplină concordanță cu princi
piile politicii de pace și securitate, 
expuse in rezoluțiile precedentelor 
congrese ale partidului.

CARACAS. — Luînd cuvintul in ca
drul lucrărilor Seminarului regional 
latino-american pentru dezarmare și 
educație, organizat la Caracas sub 
egida UNESCO, Alfonso Garcia 
Robles, laureat al Premiului Nobel 
pentru pace, s-a pronunțat pentru 
măsuri ferme și pentru o mobili
zare crescîndă a opiniei publice in
ternaționale in favoarea păcii, pen
tru destindere și dezarmare, împo
triva cursei înarmărilor și a politicii 
războiului rece — transmite agen
ția I.P.S. El s-a referit la actuala 
situație internațională, grav marca
tă de tendințele escaladării cursei 
înarmărilor, și a evidențiat necesi
tatea urgentă de a se proceda la 
frinarea politicii de înarmare, pen
tru a se trece hotărit la dezarma- 

la edificarea unui adevărat 
de pace și securitate.

re și 
climat

bazelor nucleare

din Marea Britanie

Vot în favoarea desființării 
americane 

la Conferința Partidului Laburist
LONDRA. — Delegații prezenți la Conferința națională a Partidului 

Laburist din Marea Britanie, care se desfășoară la Brighton, au votat 
pentru desființarea unilaterală a armelor nucleare britanice, precum și 
pentru desființarea bazelor nucleare americane de pe teritoriul Marii 
Britanii. In favoarea acestor rezoluții — care exprimă o opinie larg 
răspindită in Marea Britanie — au votat majoritatea celor 2 000 de dele
gați prezenți in sala reuniunii. Potrivit primei rezoluții, submarinele nu
cleare britanice „Polaris" ar trebui desființate in mod unilateral, relevă 
agenția A.P.

O manifestare simbolică a sindicatelor vest-germane
Mal multe milioane de muncitori 

șt funcționari vest-germani au par
ticipat, miercuri, la ora 11,55, Ia o 
grevă de cinci minute, pentru a 
protesta contra cursei înarmărilor 
nucleare și a marca astfel opoziția 
lor față de amplasarea rachetelor 
„Pershing-2“ in R.F.G. Federația

sindicatelor vest-germane — rela
tează agenția France Presse — care 
grupează aproape 8 milioane de 
membri, a lansat această grevă 
simbolică ca o contribuție proprie 
la acțiunile pentru menținerea 
păcii.

agențiile de presa
W - pe scurt

IN CAPITALA INDIEI continuă 
lucrările celei de-a 5-a sesiuni a 
Adunării Generale a Organizației 
Mondiale a Turismului. Șeful dele
gației române a subliniat că stările 
conflictuale, cursa accentuată a 
înarmărilor, dereglările economice 
și financiare deteriorează atmosfe
ra colaborării dintre state și se re
percutează negativ și asupra turis
mului, relevind, in context. înda
torirea Organizației Mondiale a 
Turismului de a aduce o contribu
ție și mai mare la promovarea 
bunei cunoașteri și prieteniei intre 
popoare, a păcii și colaborării in
ternaționale. El a evidențiat avîntul 
deosebit cunoscut de turismul ro
mânesc în ultimii 15 ani, prin con
struirea unei importante baze ma
teriale moderne și prin antrenarea 
populației la diverse acțiuni turis
tice — fapt ce conferă acestei acti
vități un caracter de masă.

NEGOCIERILE SOVIETO-AME- 
RICANE privind limitarea și re
ducerea armamentelor strategice 
au fost reluate, miercuri, in ca
drul unei întâlniri a șefilor celor 
două delegații, relatează agenția 
T.A.S.S. Delegația sovietică este 
condusă de Viktor Karpov, iar cea 
americană de Edward Romny.

CONFERINȚA REGIONALA A 
O.I.M. Consacrată unor probleme 
privind forța de muncă și dezvol
tarea socială in Africa, conferința 
reunește reprezentanți din. 38 de 
țări. Primul ministru al Tunisiei, 
Mohamed Mzali, a arătat că, pen
tru a apăra dreptul la muncă și 
drepturile umane in general, se 
impune in primul rînd să se men
țină pacea mondială. El a chemat,

de asemenea, pe participanți să 
manifeste solidaritate cu oamenii 1 
muncii palestinieni din teritoriile 
arabe ocupate și să condamne prac- I 
ticile ilegale și oprimarea popu- I 
lației palestiniene de către autori
tățile militare israeliene din aceste | 
teritorii.

PREMIERUL DESEMNAT AL . 
ISRAELULUI, Yitzhak Shamir, a 
informat Knesseth-ul (parlamentul) I 
că a format noul guvern de coali
ție și a cerut convocarea forului | 
legislativ al tării într-o sesiune | 
specială, pentru luni, 10 octombrie, 
in vederea obținerii votului de in- i 
credere.

SEMINAR. Oameni de știință și 
specialiști în domeniul ocrotirii [ 
mediului înconjurător din statele | 
membre ale Asociației țărilor din 
Asia de sud-vest — ASEAN dezbat i 
in cadrul unui seminar desfășurat | 
la Jakarta, probleme legate de 
protejarea pădurilor existente, spo- I 
rirea suprafețelor silvicole ocupate | 
cu copaci de esență tare și alte 
aspecte ale ocrotirii mediului am- [ 
biant.

LA GENEVA a avut loc, miercuri, > 
o nouă, ședință plenară a delega
țiilor U.R.S.S. și S.U.A. la tratati
vele privind limitarea armamente- i 
lor nucleare in Europa — informea- I 
ză agenția T.A.S.S.

RATA INFLAȚIEI IN ANGLIA I 
va crește pînă la sfîrșitul anului la * 
peste 10 la sută, potrivit unul stu
diu privind perspectivele economiei 
britanice.
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Evoluția situației 
din Liban

BEIRUT 5 (Agerpres). — Guvernul 
libanez a ținut miercuri o reuniune 
prezidată de șeful statului. Amin 
Gemayel, care, după cum mențiQ- 
nează agenția M.E.N., a fost consa
crată examinării rezultatelor înregis
trate, în ultimele zile, ca urmare a 
contactelor dintre diferite personali
tăți politice libaneze, in perspectiva 
organizării primului congres natio
nal de reconciliere. Au fost, de ase
menea, abordate o serie de măsuri 
practice vizind consolidarea încetă
rii focului pe întreg teritoriul li
banez.

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
La o conferință de presă ținută la 
Washington, ministrul de externe al 
Libanului. Elie Salem, a declarat că 
tara sa și-ar putea reglementa pro
blemele in cadrul unui dialog poli
tic. fără presiuni din exterior. „O 
dată dialogul început, nu vor mai fi 
probleme de partea libaneză. între
barea este cum să asigurăm nleca- 
rea forțelor străine care dictează 
Libanului ce să accepte și ce să nu 
accepte" — a spus el. După cum re
latează agențiile Associated Press șl 
United Press International. Salem a 
recunoscut totuși că persistă dez
acordul asupra locului pentru orga
nizarea convorbirilor privind recon
cilierea națională. Totodată, el a ex
primat speranța că. in decurs de 

' sase luni, va fi stabilit procesul re
tragerii tuturor forțelor străine din 
Liban, fixindu-se un calendar pre
cis in acest sens.

ATENA 5 (Agerpres). — La Ate
na au avut loc convorbiri între pri
mul ministru al Greciei. Andreas Pa- 
pandreu, și Walid Joumblatt, pre
ședintele Partidului Socialist Pro
gresist din Liban. Au fost discuta
te probleme referitoare la situația 
din Liban — transmit agențiile In
ternationale de presă.
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