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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, joi după-amiază. pe 
Malcolm Baldrige. secretar pentru 
comerț al S.U.A.. care conduce dele
gația tării sale la lucrările celei de-a 
IX-a sesiuni a Comisiei economice 
mixte româno-americane.

La primire au luat parte Vasile 
Pungan. ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale. Mircea Malița. ambasadorul 
țării noastre in S.U.A.

Au participat David B. Funder
burk. ambasadorul S.U.A. la Bucu

rești, Alfred H. Kingon, asistent, și 
Franklin J.. Vargo, asistent adjunct 
ai secretarului pentru comerț al 
S.U.A.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut 
din partea președintelui S.U.A.. Ro
nald Reagan, și a vicepreședintelui 
George Bush.

Mulțumind, șeful statului român a 
adresat, la rindul său. președintelui 
și vicepreședintelui Statelor Unite 
ale Americii un salut călduros și cele 
mai bune urări.

Cu prilejul primirii au fost abor-

S. U. A.
date aspecte privind dezvoltarea ac
tuală și de perspectivă a relațiilor 
româno-americane și. in primul rind, 
a colaborării economice dintre cele 
două țări. De comun acord s-a apre
ciat că există cele mai bune condiții 
pentru dezvoltarea și diversificarea 
schimburilor comerciale, pentru ex
tinderea conlucrării pe tărim tehni- 
co-științific și în alte domenii de 
activitate, spre binele celor două 
țări și popoare, al cauzei păcii. înțe
legerii și colaborării internaționale.
(Continuare in pag. a V-a)

IA INUHflTlfl TOUfiRASULUI NICOLAE CEAUSESCU,
în spiritul tradiționalelor legături româno-bulgare, al dorinței comune 
de a da noi dimensiuni conlucrării multilaterale intre cele două țări 

și popoare vecine și prietene, ieri a început

VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV
Ceremonia

sosirii 
pe aeroportul 

Otopeni
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, joi 
dimineața a sosit în Capitală, într-o 
vizită de prietenie în țara noastră, 
tovarășul Todor Jivkov, secretar ge
neral al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Noul dialog la nivel înalt româno- 
bulgar se înscrie ca un moment de 
o deosebită importanță in tradiția 
raporturilor de prietenie, colaborare 
fi bună vecinătate dintre România 
ji Bulgaria, fiind menit să dea noi 
impulsuri extinderii și aprofundării 
relațiilor dintre partidele și țările 
noastre, spre binele celor două po
poare vecine și prietene, în interesul 
cauzei generale a socialismului, 
păcii și colaborării în Balcani, în 
Europa și in întreaga lume.,

Ceremonia sosirii înaltului oaspete 
• avut loc pe aeroportul Otopeni, 
împodobit sărbătorește.

Pe frontispiciul aerogării se aflau 
portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. înca
drate de drapelele de stat ale. celor 
două țări. Pe mari pancăYte'fifau în
scrise, în limbile română și bulgară, 
urările : „Bun venit în Republica 
Socialistă România tovarășului To
dor Jivkov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria !“, „Să se dezvolte și să se 
întărească continuu relațiile de prie
tenie frățească, solidaritate și cola
borare multilaterală dintre Partidul

Un grup de oameni de afaceri americani

(Continuare în pag. a II-a)

Joi, 8 octombrie, președintele Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a primit un 
grup de oameni de afaceri americani, 
membri ai Comisiei economice mixte 
și ai Consiliului economic româno- 
american, care participă la lucrările 
celei de-a IX-a sesiuni a comisiei, 
precum și oameni de afaceri pre- 
zenți la Tirgul internațional Bucu
rești,

Au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-mlnistru al guvernului, 
loan Avram, Gheorghe Caranfil, Ion 
Teșu, Petre Gigea, miniștri, Florea 
Dumitrescu, consilier al președinte
lui Republicii, ministru secretar de 
stat, Nicolae Eremia, președintele 
Băncii române de comerț exterior.

Au fost de față, de asemenea, am
basadorul României la Washington 
și ambasadorul S.U.A. la București.

In cadrul întrevederii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adresat un salut 

.călduros.oaspeților din S.U.A., subli
niind că actualele lucrări ale Comi
siei economice mixte româno-ame
ricane au o importanță deosebită 
pentru găsirea căilor de dezvoltare 
a relațiilor economice dintre Româ
nia și Statele Unite.

Au luat apoi cuvîntul Malcolm 
Baldrige, secretar pentru comerț al 
S.U.A., și Milton F. Rosenthal, pre
ședintele părții americane in Consi
liul economic româno-american, 
președintele Companiei Engelhard

Minerals and Chemicals. care au 
mulțumit călduros președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru întrevede
rea acordată, pentru ospitalitatea de 
care se bucură in România. Ei și-au 
manifestat dorința și hotărirea de a 
acționa pentru dezvoltarea și mai 
puternică a cooperării și a relațiilor 
dintre S.U.A. și România, subliniind 
utilitatea contactelor româno-ameri
cane in realizarea unui comerț cu 
adevărat liber, a unor schimburi, eco
nomice bilaterale echitabile, care să 
reflecte posibilitățile reale ale celor 
două țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat în cadrul întrevederii că 
România se pronunță ferm pentru o 
dezvoltare largă a schimburilor in
ternaționale și consideră că depăși
rea crizei economice nu se poate 
realiza fără o extindere a comerțu
lui pe plan mondial. Aceasta presu
pune renunțarea la restricții și ba
riere artificiale în calea comerțului 
internațional, măsuri de reducere in 
continuare a dobinzllor, un sprijin 
mai puternic dat țărilor în curs de 
dezvoltare din partea țărilor dez
voltate.

Arătind că între problemele eco
nomice și problemele politice și mi
litare există o strînsă legătură, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat necesitatea de a se face totul 
pentru depășirea încordării actuale 
din -viața internațională, pentru în
cetarea cursei inarmărilor, și in 
primul rînd a înarmărilor nucleare,

pentru reducerea cheltuielilor mili
tare, pentru dezarmare și pace. In 
acest context, șeful statului român 
a arătat că popoarele europene sint 
profund interesate ca pe continen
tul nostru să nu fie amplasate, noi 
rachete nucleare, să fie retrase și 
distruse cele existente, că în Româ
nia se desfășoară in momentul de 
față o largă acțiune a opiniei pu
blice, a maselor populare împotriva 
inarmărilor, că asemenea mișcări au 
loc in multe alte state europene, că 
și în S.U.A. sint tot mai mulți aceia 
care se pronunță și militează pentru 
dezarmare, pentru o politică de pace.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat dorința României de a ac
ționa in continuare pentru dezvol
tarea largă a relațiilor cu Statele 
Unite ale Americii in toate dome
niile, șt în primul rind in domeniul 
economic, subliniind că atunci cind 
se pornește de la principiile egali
tății, respectului independenței și 
suveranității naționale, avantajului 
reciproc și neamestecului jn. trebu
rile interne este posibil să se reali
zeze o bună cooperare între țările cu 
orânduiri sociale diferite.

în acest spirit, șeful statului 
român a urat succes lucrărilor Co
misiei economice mixte româno-a
mericane și Consiliului economic 
româno-american, o bună colaborare 
în toate domeniile economice și teh- 
nico-știintifice.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

începerea convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov

La Casa Snagov au început, joi, 6 
octombrie, convorbirile intre tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria.

La convorbiri participă :
Din partea română : tovarășii Miu 

Dobrescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., loan Totu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
părții române in Comisia mixtă gu
vernamentală româno-bulgară de 
colaborare economică și tehnico-ști-

ințifică, Aurel Duma, membru al 
C.C. al P.C.R.. ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne, Constantin Mitea, membru al 
C.C. al P.C.R., consilier al secreta
rului general al partidului și pre
ședintelui Republicii, Gheorghe 
Cioară, ambasadorul României la 
Sofia.
(Continuare în pag. a III-a)

Dineu oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit la Casa Snagov 
un dineu în onoarea tovarășului 
Todor Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con

siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria.

Au participat tovarășii Constantin 
Dăscălescu', Alexandrina Găinușe, 
Manea Mănescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Bană, 
Ion Pățan, Uie Verdeț, Stefan 
Birlea, Miu Dobrescu, Ana Mureșan, 
loan Totu, Ion Ursu, precum și 
membri ai C.C. al P’.C.R. și ai gu

vernului. alte persoane oficiale.
Au participat tovarășii Petăr 

Mladenov. Andrei Lukanov, alte per
soane oficiale bulgare.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prietenie, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au rostit toasturi, urmărite 
cu atenție de cei prezenți și subli
niate cu vii aplauze.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu
le-a fost înmînată medalia jubiliară „Gheorghi Dimitrov"

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului

Dragă tovarășe Todor Jivkov,
Dragi tovarăși și prieteni,

Aș dori să vă adresez încă o dată un salut călduros, 
In numele Comitetului Central al partidului, al Con
siliului de Stat și guvernului, al meu personal, îm
preună cu cele mai bune urări de bun venit în 
România.

Vizita pe care o faceți in România se înscrie în 
spiritul tradițiilor care s-au statornicit de a ne întîlni 
în fiecare an — anul acesta ne-am intîlnit deja a doua 
oară — pentru a acționa împreună în direcția dezvol
tării colaborării dintre partidele și popoarele noastre.

Se poate afirma că întîlnirile noastre au contribuit 
întotdeauna la identificarea de noi domenii de colabo
rare, la întărirea prieteniei dintre partidele și po
poarele noastre.

Am obținut rezultate bune în dezvoltarea colaboră
rii în toate domeniile de activitate și, prin colaborarea 
noastră, am servit interesele ambelor popoare, cit și 
interesele socialismului, ale colaborării și păcii.

Am început astăzi convorbirile. Le vom continua — 
și am deplina convingere că vom ajunge la concluzii 
comune privind intensificarea colaborării dintre parti
dele și popoarele noastre.

Ne-am propus să facem și un schimb de păreri cu 
privire la problemele internaționale. După cum este
(Continuare în pag. a III-a)

Todor Jivkov
Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Dragă tovarășă Elena Ceaușescu, 
Dragi tovarăși și prieteni români,
Aș dori să exprim, in numele meu și al tovarășilor 

care mă însoțesc în această vizită, mulțumiri cordiale 
pentru atenția și ospitalitatea cu care am fost înconju
rați. Totodată, îndeplinesc misiunea plăcută din partea 
conducerii de partid și de stat din țara noastră de a 
vă transmite salutări cordiale și urări de bine, de noi 
și noi succese in construcția societății socialiste dez
voltate in România socialistă vecină și prietenă.

Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
noi ne aflăm aici într-o vizită tradițională. Întîlnirile 
noastre tradiționale — care au o mare importanță — 
au intrat, cum se spune, în istorie, pentru că ele an 
întărit prietenia și au impulsionat întotdeauna colabo
rarea dintre țările noastre in domeniul economic, pre
cum și în alte domenii de interes reciproc.

Tovarășul Todor Jivkov și-a exprimat satisfacția în 
legătură cu convorbirile începute privind relațiile 
bilaterale și a împărtășit opinia că și această întilnire 
și convorbirile care au loc vor da un nou impuls dez
voltării lor în continuare. Așa că și eu sint optimist — 
a spus vorbitorul — în ceea ce privește dezvoltarea 
relațiilor bulgaro-române. Noi îndeplinim voința po
poarelor noastre de a trăi în pace, prietenie și colabo
rare ca popoare vecine, ca popoare aliate în cadrul 
socialismului.
(Continuare în pag. a III-a)

Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general ai Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășei Elena Ceaușescu le-a fost 
înmînată, de către tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, în cadrul unei festi
vități care a avut loc la Casa Sna
gov, medalia jubiliară „Gheorghi 
Dimitrov".

Au fost de față înalte oficialități 
române și bulgare.

înmînînd medalia jubiliară to

varășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, tovarășul 
Todor Jivkov a spus :

„Așa cum vă este, desigur, cu
noscut, anul trecut am sărbătorit 
centenarul nașterii marelui om po
litic bulgar, militant de seamă al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, Gheorghi Dimitrov. 
A fost un mare prieten al Parti
dului Comunist Român, al clasei 
muncitoare din România, al po
porului român.

Cu prilejul centenarului nașterii 
lui Gheorghi Dimitrov, Comitetul 
Central al P.C.B. a hotărît să insti
tuie o medalie comemorativă spe

cială, care a fost inmînată unor 
activiști din țara noastră și unor 
militanți din mișcarea comunistă 
și muncitorească internațională, 
militanți ai clasei muncitoare, 
luptători pentru pacea și fericirea 
popoarelor.

Acum imi revine plăcuta misiune 
din partea Comitetului Central, a 
Biroului Politic al partidului nos
tru să vă înminez această medalie 
comemorativă — instituită cu prile
jul centenarului nașterii lui Gheor
ghi Dimitrov — dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, și 
dumneavoastră, tovarășă Elena 
Ceaușescu, pentru marile merite

în promovarea prieteniei româno- 
buigare, a prieteniei și colaborării 
dintre țările și popoarele noastre, 
pentru contribuția dumneavoastră 
la dezvoltarea mișcării comuniste 
și muncitorești, la lupta pentru 
pacea și fericirea popoarelor".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
răspunzînd, a spus :

„Aș dori ca, în numele meu și 
al tovarășei mele, să vă mulțu
mire mult dumneavoastră, Comi
tetului Centra! a! Partidului Co
munist Bulgar, pentrp inminarea 
acestei medalii comemorative.
(Continuare in pag. a III-a)
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VIZITA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV

(Urmare din pag. D
Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Bulgaria !“.

La ora 9,30, aeronava prezidențială 
• aterizat.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Todor Jivkov a fost salutat cu deo
sebită căldură de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cei doi conducători de partid și de 
stat și-au strins îndelung milnile, 
s-au îmbrățișat cu multă prietenie.

In întîmpinarea înaltului oaspete 
bulgar pe aeroport se aflau tovarășii 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Miu Dobrescu, loan Totu, precum și 
membri ai C.C. al P.C.R., ai guver
nului, generali, alte persoane ofi
ciale.

Tovarășul Todor Jivkov este înso
țit de tovarășii Petăr Mladenov, 
membru al Biroului PoHtic al C.C. 
al P.C.B., ministrul afacerilor exter
ne, Andrei Lukanov, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.CB., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
bulgare în Comisia mixtă guverna
mentală bulgaro-română de colabo
rare economică ți tehnico-științifică, 
de alte persoane oficiale.

Erau prezenți Gheorghe Cioară, 
ambasadorul României la Sofia, și 
Todor Stoicev, ambasadorul Bulga
riei la București,

O gardă militară aliniată pe aero
port a prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Populare Bulgaria și 
Republicii Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Todor Jivkov au trecut In 
revistă garda de onoare.

Pionieri au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășului To
dor Jivkov buchete de flori.

Mii de oameni ai muncii aflațl pe 
aeroport au făcut o caldă manifes
tare de prietenie tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov. Ei pur

Ieri, in timpul vizitei făcute in municipiul Ploiești

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI TOVARĂȘUL TODOR JIVKOV 

au fost întîmpinați de oamenii muncii
cu manifestări de înaltă stimă și prețuire

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, si tovarășul 
Todor Jivkov, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, au vizitat, joi dimineața, 
mari unități economice din muni
cipiul Ploiești.

Au luat parte tovarășii Miu Do
brescu. membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., loan Totu. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceorim-mi- 
nistru al guvernului, Petăr Mladenov, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., ministrul afacerilor externe. 
Andrei Lukanov, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. alte persoane oficiale române 
și bulgare.

Primul obiectiv vizitat a fost Com
binatul petrochimic Brazi. Pe frontis

CEREMONIA SOSIRII
PE AEROPORTUL OTOPENI

tau portretele celor doi conducători 
de partid și de stat, scandind cu în
suflețire pentru prietenia de ne
zdruncinat dintre cele două țări și 

piciul pavilionului central erau ar
borate, in semn de sărbătoare, dra
pelele de stal ale României și Bul
gariei care Încadrau portretele ce
lor doi conducători de partid și de 
stat.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au fost intimpinați cu 
multă căldură de mii de oameni ai 
muncii de pe moderna platformă pe
trochimică prahoveana. Mulțimea a 
scandat cu însuflețire „Ceaușescu — 
Jivkov". dind astfel expresie senti
mentelor de înaltă stimă față de 
distinșii oaspeți, satisfacției pentru 
actuala întîlnire româno-bulgară la 
nivel înalt, care marchează un nou 
si important moment in evoluția re
lațiilor tradiționale, de strînsă șl 
trainică prietenie, de rodnică colabo
rare. dintre partidele, țările si po
poarele noastre.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au fost salutați de to
varășul Virgil Cazacu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite

popoare. Prin ovații șl urale entu
ziaste, cei prezenți își manifes
tau bucuria față de noua întîlnire 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 

tului județean Prahova al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, de alți reprezentanți ai orga
nelor locale de partid șl de stat.

O formațiune alcătuită din membri 
al gărzilor patriotice șl ai formațiu
nilor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei a prezentat 
onorul.

Tineri și tinere muncitoare au ofe
rit distinșilor oaspeți frumoase bu
chete de flori.

Ministrul Industriei chimice, 
Gheorghe Caranfil, și directorul în
treprinderii, Alecu Popa, au prezen
tat etapele dezvoltării acestei uni
tăți reprezentative a petrochimiei 
românești, care prin producția sa 
asigură un mare număr de produse 
necesare economiei naționale si ex
portă in peste de țări. De aseme
nea, sint relevate bunele relații de 
cooperare cu unități industriale din 
R.P. Bulgaria. Se subliniază că, în 
prezent, aici se realizează o amnlă 
gamă de produse : combustibili, 
benzine cu cifră octanică amelio

Todor Jivkov, convingerea că aceas
ta va dinamiza și mai mult colabo
rarea româno-bulgară pe diverse 
planuri.

rată, cocs, combustibili reactor și 
diesel, hidrocarburi aromatice, polie
tilenă. fenol, acetonă. glicoLi si alte
le. Unitatea furnizează, totodată, 
numeroase produse necesare in
dustriilor textilă, de mase plastice, 
medicamente, detergenți, sau oare au 
un rol determinant in fabricarea 
lacurilor și vopselelor, a unor 
insecticide. 'Sint prezentate date 
in legătură cu producerea sor
timentelor de cauciuc sintetic in ca
drul a două fabrici care compur o 
uzină specializată. Directorul cor .1- 
natului a subliniat că la r. Mizările 
unității și, in mod deos. ‘t, la 
fundamentarea tehnologiei cauciucu
lui noliizoprenic și polibutadienic. 
o contribuție hotărîtoare a avut In
stitutul central de chimie, cu parti
ciparea directă a tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu.

In continuare sînt vizitate secții
le de oxid de etilenă și de cauciuc, 
unde sînt remarcate performanțele 
ridicate ale instalațiilor, gradul su
perior de automatizare a proceselor 

tehnologice — dovezi ale forței crea
toare a proiectanților și constructo
rilor de utilaje chimice și petrochi
mice, ale dezvoltării impetuoase a 
industriei românești.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov sint întîmpinați la fie
care punct de lucru cu calde mani
festări de stimă și prețuire, munci
torii oferindu-le flori, scandind nu
mele celor doi conducători de partid 
și de 'Stat.

La despărțire, tovarășul Todor 
Jivkov felicită călduros pe petrochi- 
miști pentru importantele lor reali
zări și Ie urează să obțină noi șl cit 
mai mari succese în activitatea vii
toare, să dezvolte continuu coopera
rea cu muncitorii și specialiștii bul
gari.

Miile de oameni ai muncii de pe 
marea platformă petrochimică de la 
Brazi îi însoțesc. Ia plecare, pe to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov cu aplauze și urale. ovațio
nează îndelung pentru cei doi con
ducători de partid și de stat, pentru 
prietenia dintre țările și popoarele 
noastre.

De la Brazi, coloana oficială stră
bate arterele principale ale munici
piului Ploiești, unde zeci, de mii de 
locuitori au făcut tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov o caldă 
manifestare de stimă șl prețuire, 
exprimînd sentimente de prietenie.

Cei prezenți purtau portrete ale 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov. fluturau stegulețe, 
eșarfe multicolore. De-a lungul 
întregului traseu s-a ovaționat 
cu putere pentru dezvoltarea con
tinuă a tradiționalelor raporturi de 
prietenie si colaborare dintre parti
dele. țările și popoarele noastre. 
Atmosfera sărbătorească, de mare 
bucurie și satisfacție, ce domi
na largile bulevarde ale Ploieștiului. 
a fost întregită de grupuri de tineri 
și tinere, care executau armonioase 
exerciții de gimnastică, de formații 
artistice care au prezentat momente 
folclorice llustrind frumusețea și o- 
riginalitatea portului, cîntecului și 
dansului românesc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov au. răspuns 
cu multă căldură manifestărilor de 
bucurie ale locuitorilor.

Următorul obiectiv al vizitei l-a 
constituit întreprinderea de utilaj 
chimic din Ploiești, unde tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
au fost salutați de ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, loan 
Avram.

In intîmpinarea celor doi condu
cători de partid și de stat au venit 
numeroși muncitori, care i-au a- 
clamat îndelung. exprimîndu-Ie, 
direct și cald, sentimentele lor de 
înaltă și profundă stimă.

Prezentînd evoluția întreprinderii 
directorul Vasile Ciornei a arătat că, 
în ultimii ani. potrivit orientărilor 
si indicațiilor tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, unitatea a cunoscut un pro
ces neîntrerupt de dezvoltare și mo
dernizare. întreprinderea ploieșteană 
ocupă astăzi un loc important în ca
drul construcției de mașini din țara 
noastră. In cele trei fabrici ale sale 
se realizează, in momentul de față, 
utilaje tehnologice destinate unor 
ramuri importante, cum ar fi chi
mia. industria petrolieră, metalurgia. 
S-a subliniat, cu satisfacție, că în
treprinderii i-a fost încredințată im
portanta sarcină de n fabrica echi
pamente pentru centrala electronu- 
cleară de la Cernavodă, precum și 
pentru platforma marină de exploa
tare a petrolului. A fost evidențiat 
faptul că produsele unității, deosebit 
de complexe și cu performanțe teh
nice ridicate, se exportă intr-un 
mare număr de țări.

Sînt înfățișate preocupările colec
tivului pentru perfecționarea conti
nuă a tehnologiilor de fabricație, 
îmbunătățirea procedeelor de tes
tare si control al (Utilajelor, pen
tru reducerea costurilor de pro
ducție prin diminuarea consumu
rilor specifice de materii prime 
și materiale, energie și combustibili, 
utilizarea cit mai bună a capacități
lor existente, snorirea productivității 
muncii. S-a arătat, de asemenea, că 
întreprinderea și-a îndeplinit planul, 
pe cele nouă luni ale anului, la prin
cipalii indicatori.

Aceste realizări au fost prezentate 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov în timpul vizitării unor 
sectoare de bază ale întreprinderii.

Pretutindeni, cei doi conducători 
de partid și de stat au fost primiți 
cu cele mai calde manifestări de sti
mă de către muncitori.

La plecare, tovarășul Todor Jivkov’ 
a felicitat pe membrii colectivului 
unității pentru rezultatele obținute 
și le-a urat noi succese în muncă, 
sănătate și fericire.

In programul vizitei a fost .nclusă 
șl întreprinderea de ruin- ’.nți grei 
din Ploiești, cea mai tînără. mitate a 
industriei județului, constru ă la in
dicația secretarului general al P.C.R. 
pentru a asigura asemenea produse 
necesare realizării de utilaje de mare 
capacitate și complexitate destinate 
diferitelor ramuri ale economiei 
noastre naționale.

La sosirea în întreprindere, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au fost întîmpinați de mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, de membri ai conducerii cen- 
tralei de profil, de reprezentanți ai 
colectivului întreprinderii.

Tineri și tinere au oferit buchete 
de flori celor doi conducători de 
partid și de stat

Tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov le-au fost înfățișate de 
către inginerul-șef al întreprinderii, 
Petre Moise, aspecte importante pri
vind evoluția pe care a cunoscut-o 
în acești ani unitatea, precum si 
principalele etape ale fabricației de 

rulmenți. Se arată că unitatea a intrat 
in funcțiune in 1979, iar ca urmare 
a grijii permanente si îndrumări
lor -date de tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, întreprinderea a cunoscut 
o puternică dezvoltare, producția sa 
crescind an de an.

Se vizitează sectoarele de fabrica
ție. de-a lu/igul fluxului tehnologic, 
uzinaj, tratament termic, rectificare 
montaj și control final. Cu acest 
prilej, se prezintă citeva tipuri re
prezentative de rulmenți, de dimen
siuni si rezistente foarte mari, fo
losiți în construcția unor agregate 
pentru industriile siderurgică, mi
nieră, energetică, petrolieră, de con
strucții, mașini-unelte, care pină nu 
de mult se importau. Gazdele infor
mează că față de 1981 -— anul cind 
întreprinderea s-a prezentat cu pro
dusele sale pe piața externă — ex
portul rulmenților realizați la Plo
iești a crescut cu 83 la sută.

Oprindu-se la diferite puncte de 
lucru, tovarășii Nicolae Ceaușescu si 
Todor Jivkov apreciază tehnica mo
dernă cu care este dotată unitatea, 
gradul de mecanizare a procesului de 
producție, fapt ce asigură executa
rea unor produse de înalt nivel teh
nic, competitive pe plan mondial.

Colectivul muncitoresc al între
prinderii a înconjurat cu dragoste 
pe cei doi conducători de partid și 
de stat, le-a oferit flori, le-a adre
sat cuvinte pline de căldură, ex
primînd sentimentele de caldă prie
tenie. care leagă cele două partide, 
țări și popoare.

Tovarășul Todor Jivkov a avut cu
vinte de apreciere la adresa destoi
nicului colectiv de muncă ploieștean 
si i-a urat să obțină noi și impor
tante succese in viitor.

în cursul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a examinat, împreună cu 
miniștrii de resort, cu cadre de con
ducere din unitățile economice res
pective, aspecte importante ale acti
vității lor, rezultatele obținute in pe
rioada care a trecut din acest an, a 
indicat măsuri destinate să asigure 
dezvoltarea mai accelerată a econo
miei prahovene, punerea în func
țiune, la termenele prevăzute, a noi
lor capacități, sporirea și diversifi
carea continuă a producției, creș
terea productivității muncii, redu
cerea cheltuielilor materiale și ridi
carea permanentă a calității și com
petitivității produselor, a eficienței 
economice.

La plecarea din municipiul Plo
iești a tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, locuitorii i-au în
conjurat cu calde manifestări de sti
mă si prețuire, exprimîndu-și bucu
ria pentru onoarea ce le-au făcut-o 
vizitîndu-le orașul, satisfacția pentru 
noul dialog la nivel înalt româno- 
bulgar. In această atmosferă de pu
ternic entuziasm, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au pără
sit municipiul Ploiești. Indreptin- 
du-se spre reședință.
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Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I) 
bine cunoscut, în viata internațio
nală s-a ajuns la o încordare foar
te gravă. Cursa înarmărilor, Inclu
siv a înarmărilor nucleare, conti
nuă să se dezvolte. De aceea, noi 
considerăm că trebuie să facem to
tul pentru oprirea cursei înarmă
rilor, pentru trecerea la dezarma
re și, in primul rind, la dezarma
rea nucleară. în momentul de față 
nu există problemă mai importan
tă decit problema păcii!

In acest cadru se înscrie și opri
rea amplasării rachetelor cu rază 
medie de acțiune în Europa și tre
cerea la distrugerea celor existen
te. Noi considerăm că este încă 
posibil ca, la tratativele de la Ge
neva dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii, să se 
ajungă la un acord in problemele

Toastul tovarășului Todor Jivkov
(Urmare din pag. I)

Nădăjduiesc că și convorbirile 
noastre de miine vor fi interesante 
și utile. Este adevărat că pentru 
aceste intilniri de lucru ale noas
tre nu putem acorda mai mult 
timp, dar oricum două-trei zile nu 
sint puține in această lume dina
mică.

In continuare, tovarășul T. Jiv
kov a subliniat că astăzi nu este 
problemă mai importantă, cardi
nală, decit aceea de a depăși în
cordarea periculoasă din relațiile 
internaționale.

E greu să spunem că a exis
tat vreodată — după cel de-al 
doilea război mondial — o si
tuație internațională atit de în
cordată, chiar și în perioada așa- 
zisului „război rece*. Toți sintem 
îngrijorați de situația creată, care 
contipuă să devină și mai încor
dată. Ne întrebăm pînă cind va 
continua, in ce direcție va fi făcut 
următorul pas, care poate deveni 
fatal ? Iată marea problemă. Așa 
cum am menționat la Consfătuirea

începerea convorbirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Todor Jivkov
(Urmare din pag. I)

Din partea bulgară : tovarășii 
Petăr Mladenov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.B., ministrul 
afacerilor externe. Andrei Lukanov, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
părții bulgare în Comisia mixtă gu
vernamentală bulgaro-română de co
laborare economică și tehnico-știin- 
țifică, Niko Iahiel, membru al C.C. 
al P.C.B., consilier al secretarului 
general al C.C. al P.C.B., Todor 
Stoicev, ambasadorul Bulgariei la 
București.

In numele conducerii partidului și 
statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat tovarășului 
Todor Jivkov, și in acest cadru, un 
călduros salut de bun venit în 
România, a exprimat deosebita sa
tisfacție de a-1 reîntîlni și de a 
continua astfel dialogul prietenesc, 
tradițional, româno-bulgar in pro
bleme de interes comun. Tot
odată, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat convingerea că schim

rachetelor cu rază medie de ac
țiune. Considerăm că este necesar 
să se continue tratativele pînă la 
realizarea unui acord și, in acest 
timp, să nu se treacă la ampla
sarea noilor rachete.

Noi acordăm o mare însemnă
tate .marilor mișcări din Europa 
împotriva noilor rachete, pentru 
dezarmare și. în primul rind, pen
tru dezarmare nucleară.

Sintem preocupați de situația 
economică gravă, îndeosebi a țări
lor in curs de dezvoltare, și ne 
pronunțăm ferm pentru realizarea 
unei noi ordini economice inter
naționale.

Sint multe probleme in viața in
ternațională. Considerăm că toate 
conflictele și problemele litigioase 
trebuie să fie soluționate numai 
prin tratative, să se renunțe cu 

de la Praga, in Declarația de la 
Moscova la baza încordării inter
naționale se află cursa înarmărilor 
promovată de imperialiști, îndeo
sebi de imperialiștii americani. Un 
mare pericol pentru pace îl repre
zintă amplasarea rachetelor ameri
cane cu rază medie de acțiune in 
Europa.

Este evident că noi toți sintem 
interesați să se pună capăt acestei 
curse a înarmărilor, să fie stopate 
încercările imperialiștilor de a stri
ca echilibrul de forțe, să fie înlă
turate părerile eronate după care 
în actuala revoluție tehnico-știin- 
țifică se poate atinge o superiori
tate militară și o parte poate în
genunchea pe cealaltă.

Țările socialiste sint interesate 
să trăiască în pace și colaborare, 
pentru că numai in pace și înțele
gere ele pot rezolva sarcina istori
că de mare importanță de a asigu
ra fericirea și bunăstarea popoare
lor noastre. De aceea, guvernul, 
partidul și statul nostru vor face 
tot ce este posibil pentru a-și aduce 
contribuția, împreună cu Uniunea

bul de vederi, înțelegerile la care se 
va ajunge cu prilejul actualelor 
convorbiri vor impulsiona și mai 
mult dezvoltarea colaborării româno- 
bulgare, atit pe plan bilateral, cit și 
în sfera vieții internaționale.

Tovarășul Todor Jivkov a trans
mis, la rindul său, un cald salut din 
partea conducerii de partid și de stat 
bulgare și a exprimat satisfacția de 
a se intîlni din nou cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. El a mulțumit 
călduros pentru invitația de a vizita 
din nou România, pentru primirea 
ospitalieră de care se bucură, rele- 
vînd că hotăririle ce le vor lua îm
preună vor asigura extinderea în 
continuare a relațiilor bilaterale, in 
interes reciproc, al cauzei păcii și 
socialismului.

In cadrul convorbirilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov au procedat la o informare 
reciprocă în legătură cu preocupă
rile și realizările partidelor și po
poarelor celor două țări, cu modul în 
care se înfăptuiesc hotăririle Con
gresului al Xll-lea al P.C.R. și, res
pectiv, ale Congresului al Xll-lea al 
P. C. Bulgar. 

desăvîrșire Ia calea militară, la fo
losirea forței și Ia amenințarea cu 
forța.

Apreciem că propunerile formu
late de țările socialiste in Decla
rația de la Fraga, și in Declarația 
de la Moscova oferă o bază bună 
pentru soluționarea problemelor 
dezarmării și altor probleme inter
naționale. Există, de asemenea, 
propunerile făcute de cealaltă 
parte care, de asemenea, pot să fie 
luate în considerație și, pe aceste 
baze, să se acționeze pentru reali
zarea acordurilor corespunzătoare.

Aș dori să subliniez că România 
este ferm hotărită să acționeze, in 
această direcție, împreună cu ță
rile socialiste, cu popoarele euro
pene, cu toate forțele care se pro
nunță pentru dezarmare, care do
resc să nu se treacă Ia amplasarea 
noilor rachete în Europa.

Sovietică șl celelalte țări socialiste, 
la înlăturarea acestor tendințe de a 
se încălca paritatea in domeniul 
militar. Dacă acest echilibru va fi 
încălcat, urmările vor fi catastro
fale pentru omenire.

In continuare, tovarășul Todor 
Jivkov a spus : Și noi, tovarășe 
Ceaușescu, sintem îngrijorați, așa 
cum ați spus dumneavoastră, de 
situația din țările în curs de dez
voltare. Nu știu dacă este exact, 
însă datoriile externe ale țărilor în 
curs de dezvoltare depășesc 700— 
800 miliarde dolari. Este o sumă 
inimaginabilă.

Dacă ne referim la America Da
tină, aici au Ioc evenimente îngri
jorătoare pe care nu Ie putem privi 
liniștiți. Modelul creat de imperia
lism, de monopoliști in America 
Latină, ca și in alte țări in curs de 
dezvoltare a avut urmări deosebit 
de serioase și periculoase 
zonele respective. Iată de 
buie să se dea acestor țări 
litatea de a se împotrivi 
model care este respins de viață, sa 
folosească în interesul lor bogăți
ile naționale.

pentru 
ce trc- 
posibi- 
acestul

Cei doi conducători au subliniat 
cu satisfacție faptul că relațiile ro- 
mâno-bulgare, de prietenie și colabo
rare, se dezvoltă continuu, se adîn- 
cesc an de an. dobindind un con
ținut tot mai bogat.

A fost reafirmată hotărirea ambe
lor țări de a acționa în continuare 
pentru valorificarea șl mai intensă 
a posibilităților existente, în scopul 
intensificării și diversificării coope
rării româno-bulgare pe multiple 
planuri, ceea ce răspunde pe deplin 
intereselor ambelor popoare, cauzei 
generale a socialismului și păcii.

In acest sens, s-a dat sarcină or
ganelor competente să examineze 
în continuare posibilitățile existen
te și să se ia măsurile necesare pen
tru lărgirea și adincirea specializă
rii și cooperării in producție, pentru 
aplicarea unor forme noi, eficiente, 
de colaborare și cooperare, pentru 
sporirea și diversificarea schimburi
lor economice, tehnico-științifice și 
culturale.

Convorbirile se desfășoară Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, de sti
mă și Înțelegere reciprocă.

încă o dată, doresc să exprim 
satisfacția noastră pentru vizita pe 
care o faceți și să dau glas con
vingerii că, in cursul convorbirilor, 
vom ajunge la concluzii comune 
și vom întări colaborarea noastră 
— atit bilaterală, cit și pe plan 
internațional. Aceasta va cores
punde pe deplin intereselor po
poarelor noastre, intereselor socia
lismului, păcii și colaborării in
ternaționale.

Doresc să toastez pentru o cola
borare tot mai rodnică între parti
dele și popoarele noastre.

Urez poporului prieten bulgar 
succese tot mai mari pe calea con
strucției socialiste,

in sănătatea dumneavoastră, to
varășe Jivkov, a celorlalți tovarăși 
și prieteni bulgari,

în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

Tovarășul Todor Jivkov a subli
niat că problema principală acum 
este cea a păcii și războiului. Noi 
nu o dată am subliniat că nu există 
o altă alternativă la pace. Tot mai 
active au devenit forțele iubitoare 
de pace din lume. Trebuie ca și in 
viitor să facem tot ce-i posibil pen
tru a răspunde aspirațiilor po
poarelor de a se asigura o pace 
trainică pe pămint.

Aș dori să subliniez din nou că, 
împreună cu tovarășii mei, sintem 
satisfăcuți de convorbirile de pînă 
acum și vă propun să toastăm :

— pentru noi succese ale po
porului român în construirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate,

— pentru prietenia și colabora
rea dintre partidele și țările 
noastre,

— pentru prietenul meu, tovară
șul Ceaușescu,

— pentru tovarășa Elena 
Ceaușescu,

— pentru dumneavoastră, toți, 
tovarăși ! (Aplauze).

In timpul vizitei la Combinatul petrochimic — Brazi
*
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Tovarășului Nicolae Ceausescu si tovarășei Elena Ceausescu 
le-a fost inmlnată medalia jubiliară „Gheorghi Dimitrov"

(Urmare din pag. I)
Noi am dat întotdeauna o înaltă 

apreciere activității desfășurate de 
Gheorghi Dimitrov atit in direcția 
dezvoltării relațiilor dintre parti
dele și popoarele noastre, cit și in 
conducerea Partidului Comunist 
Bulgar și in activitatea sa inter

națională, ca militant de seamă al 
mișcării comuniste și muncitorești, 
al forțelor antifasciste.

Consider această medalie pe 
care ne-ați inmînat-o ca pe o ex
presie a 
partidele 
activității 
împreună 

bunelor relații dintre 
și popoarele noastre, a 
pe care o desfășurăm 

pentru dezvoltarea con

tinuă a acestei prietenii, în con
strucția socialistă, in lupta pentru 
pace și colaborare internațională, 
încă o dată, vă mulțumesc**.

Cei prezenți au aplaudat cu 
multă căldură și au adresat felici
tări tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu pen
tru distincția primită.
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Pentru ca nimic din roadele acestei toamne să nu se piardă

VIBRANT EEOB fii MOBILiZATOflOaORCHEMfiRI A 
ME TOIIABfiSIIUII NICBIAE CEHBSESCB, Al flPEIBLBI

FBBIITBIBI BEMOCBAHEI $1 BNUMȚII SOCIMISTE
Din zori si pină seara-toate forțele concentrate 

la stringerea si depozitarea recoltei!
r f
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GRĂBIȚI TRANSPORTUL PORUMBULUI 
DIN ClMP I

SITUAȚIA DIN JUDEȚELE AFLATE IN ZONA I, 
IN SEARA ZILEI DE 5 OCTOMBRIE

județul
Suprafața recoltată 
- în procente —

Cantități de 
aflate pe 
- în tor

porumb 
cîmp 

ie -

I.A.S. C.A.P. I.A.S. C-A.P.

Sectorul
agricol Ilfov 100 100 3183

Buzău 100 86 4 141 17 254
Giurgiu 100 98 5 500 41 656
Arad 67 83 22 600 29 415
Teleorman 75 86 2 000 50 115
Olt 100 100 2 805 79100
Tulcea 74 79 29 697 61 647
Dolj 99 96 14 500 78 360
Brăila 86 83 46 700 46 262
Călărași 8.2 94 56 143 42 152
Ialomița 90 88 26 642 80 231
Constanța 67 75 70 424 139 536
Timiș 85 91 131 678 127 739

SATU MARE Cînd toți pun umărul, 
recoltarea avansează repede

Pină în seara zilei de 5 octombrie, 
în județul Satu Mare porumbul a 
fost cules de pe 28 440 hectare, ceea 
ce reprezintă 57 la sută din supra
fața cultivată. Potrivit sarcinilor 
stabilite de comandamentul agricol 
județean, această lucrare trebuie în
cheiată cit mai repede, ceea ce im
pune o maximă mobilizare de forțe 
umane, o organizare si o disciplină 
riguroase în fiecare unitate agricolă. 
Cum se prezintă situația din acest 
punct de vedere 7

Multe comitete comunale de partid 
au mobilizat toată suflarea satelor la 
cules. Bunăoară, în unitățile din con
siliul agroindustrial Ardud, care de
țin 6 584 hectare cu porumb, recolta a 
fost strînsă de pe 4 740 hectare. Aici, 
In fiecare din cele patru comune din 
acest consiliu — Ardud, Beltiug, 
Viile-Satu Mare sl Socond — ' un 
mare număr de oameni lucrează zi 
de zi la culesul si transportul po

1

rumbului. Este drept, în ultimele 
zile, cum a fost mai ales la 1 și 2 
octombrie, în sprijinul unităților 
acestui consiliu — ca dealtfel al tu- 
ror cooperativelor agricole din județ 
— au venit numeroși oameni ai 
muncii de Ia orașe. Ca urmare, vite
za zilnică la cules se apropie simțitor 
de cea planificată, și anume de 425 
hectare. în ritm intens se muncește 
și In unitățile agricole din consiliul 
agroindustrial Tășnad. unde în zilele 
bune de muncă în cîmp din ultima 
vreme viteza de recoltare a ajuns in 
jur de 260 hectare — aproape de vi
teza zilnică planificată.

Cu totul altfel se prezintă situația 
în consiliul agroindustrial Moftin, 
unde, în multe zile, viteza atinsă la 
recoltat a fost pe jumătate față de 
100 hectare cit a fost stabilită. Aici, 
,pînă în seara de 5 octombrie po
rumbul a fost cules de pe 1 370 hec
tare. adică nici jumătate din supra

fața de 3 067 hectare. Aceasta și 
ca urmare a faptului că în unele 
localități — între care Craidorolț — 
este încă destul de ridicat numărul 
celor care nu participă la cules. 
Inginerul-șef al C.A.P. Moftinu Mic, 
tovarășul Nicolae Sălăjan, consideră 
că este nevoie de un sprijin mai 
eficient din partea primăriei în mo
bilizarea la recoltare a tuturor locui
torilor. Ce ar trebui făcut pentru ca 
locuitorii satelor — fie ei cooperatori 
sau nu — să participe în număr cit

călărași Silozurile 
cu încă 150000

în județul Călărași, unitățile agricole 
au depozitat peste 85 000 tone de fin 
— 90 la sută din programul anual, 
300 000 tone de furaje suculente — 
67 la sută din cantitățile stabilite și 
164 000 tone nutrețuri grosiere, la 
acest sortiment programul fiind rea
lizat în proporție de 91 la sută. O 
analiză întreprinsă de organele agri
cole județene a condus la concluzia 
că există decalaje mari atît între 
unitățile agricole învecinate, cit și 
între consiliile agroindustriale în ce 
privește asigurarea furajelor necesa
re pentru sezonul rece.

Pentru echilibrarea balanței fu
rajere. la indicația comitetului jude
țean de partid, direcția agricolă a 
organizat analize la fața locului pen
tru a stabili cauzele întirzierilor și 
măsurile de redresare a situației. La 
o asemenea analiză au fost puși, față 
în față, președinții unor cooperative 
agricole care susțineau că n-au sufi
ciente mijloace mecanice pentru re
coltarea furajelor și directorii stațiu
nilor pentru mecanizarea agricultu
rii. Pe această cale s-a căutat să se 
coreleze lucrările de recoltare, trans
port și însilozare a furajelor.

Nerealizarea prevederilor din pro
gramul de insilozări este pusă 
și pe seama mijloacelor de 
transport care nu se asigură în 
mod corespunzător. Or, expe
riența a numeroase unități agricole 
din județ demonstrează că se poate 
realiza mai mult cu aceleași mij
loace de transport. Iată ce pledează 
in sprijinul acestei afirmații. în mai 
multe unități din consiliile agroin
dustriale Cuza Vodă, Oltenița, Dra- 
galina și altele, capacitatea do trans
port, la o singură cursă a tractoare
lor, a fost mărită foarte mult. Față 
de două remorci cîte sînt cuplate, de 
obicei, la un tractor au fost puse 
trei sau patru. în cîteva unități agri
cole care au terenuri fără denivelări 
au fost formate cupluri de cîte șase 
remorci la un tractor, cu care se 
transportă masa verde și cocenii to- 
cați pentru însilozarea în cîmp. Co- 

mai mare în aceste zile la recoltare? 
Răspunsul ni-1 oferă exemplele unor 
comune ca Ardud. Turulung, Odoreu, 
Doba și altele, care au în frunte 
primari energici, președinți și alte 
cadre de conducere cu autoritate și 
prestigiu în fruntea cooperativelor a- 
gricole, care se ocupă de mobiliza
rea oamenilor, organizînd bine acti
vitatea lor în cîmp.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii”

trebuie completate 
tone de furaje 
mitetul județean de partid a luat 
măsuri ca această experiență să fie 
larg extinsă, astfel incit să poată fi 
grăbit transportul furajelor de vo
lum. Lucru necesar întrucit în ju
dețul Călărași mai sînt de recoltat 
și însilozat aproximativ 150 000 tone 
de furaje suculente. Or, aceasta im
pune atît identificarea tuturor sur
selor de nutrețuri care pot fi însilo- 
zate, cît și adaptarea tehnologiilor 
de lucru pentru a rezulta nutrețuri 
de bună calitate.

Mărirea vitezei zilnice la depozi
tarea furajelor impune să fie temei
nic organizată activitatea formațiilor 
specializate de mecanizatori. în con
siliul agroindustrial Oltenița s-a or
ganizat o formație specializată, do
tată cu utilaje de mare randament 
pentru recoltarea și însilozarea fu
rajelor in unitățile cu efective mari 
de animale. Totodată, lucrează și 
formații mai mici, cu combine trac
tate, care asigură continuitatea lu
crărilor în fiecare unitate. Primarul 
comunei Ulmeni, Vasile Ivan, împre
ună cu specialiștii din cele două coo
perative agricole, a calculat resur
sele vegetale pentru depășirea pro
gramului de însilozare a furajelor cu 
o mie de tone. Aici, cooperatorii au 
încheiat recoltarea manuală a po
rumbului pe 750 hectare, iar acum 
transportă cocenii cu atelajele.

Sînt însă și situații nefirești, clnd 
cocenii rămîn pe cîmp, iar recoltarea 
culturilor duble întîrzie. în coopera
tiva agricolă „Unirea“-Ciocănești, la 
recoltarea și transportul furajelor 
lucra un singur mecanizator. în 
timpul cît transporta nutrețul, com
bina rămînea nefolosită. Este adevă
rat, această unitate dispune de fu
raje mai multe decît alte unități, dar 
în silozuri și fînare mai sînt locuri 
goale. Faptul că în cîmp sînt încă 
mii de tone de furaje nestrînse de
notă că nu peste tot este bine înțe
leasă necesitatea de a se realiza vi
teza zilnică la recoltarea furajelor.

C. BORDEIANU

POPORUL ROMÂN ÎȘI AFIRMĂ CU PUTERE 
VOINJA FERMĂ DE DEZARMARE ȘI PACE
IN ÎNTREAGA TARĂ, ADUNĂRI Șl MITINGURI ALE OAMENILOR MUNCII

IERI, LA ADUNAREA OAMENILOR MUNCII DE LA ÎNTREPRINDEREA MECANICA DE MATERIAL RULANT 
- „GRIVIȚA ROȘIE" DIN CAPITALA Foto : E. Dichiseanu

„Fonduri pentru dezvoltare, 
nu pentru fabricarea de arme"

Pe Platforma industrială din 
zona Vest a municipiului Slobozia 
s-a desfășurat o însuflețită adu
nare a oamenilor muncii. în ca
drul căreia participanții au dat 
glas sprijinului deplin față de vi
brantele chemări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru apăra
rea dreptului oamenilor la viață, la 
pace, pentru oprirea amplasării de 
noi rachete nucleare în Europa, re
tragerea și distrugerea celor exis
tente. Cei prezenți au scandat : 
..Ceaușescu — Pace !“, „Nu arme
lor nucleare !“, „Ne poartă că
tre pace azi solia, Partidul — 
Ceaușescu — România!".

Deschizînd adunarea. Rada Soare, 
secretara consiliului municipal al 
F.D.U.S., a spus, printre altele : 
„împreună cu întregul popor, sus
ținem cu toată ardoarea mile ini
țiative de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Apelul pentru 
dezarmare și pace al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste. 
Considerăm că în aceste momente 
grave din viața internațională, cînd

cursa înarmărilor a atins ritmuri 
fără precedent și se plănuiește in
stalarea de noi rachete cu rază me
die de acțiune in Europa, chema
rea la pace și dezarmare lansată 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
constituie o nouă dovadă a înaltei 
răspunderi față de viitorul poporu
lui nostru, al tuturor popoarelor". 
La rîndul său, Maria Furtună, 
muncitoare la întreprinderea de 
industrializare a laptelui, a spus : 
„Vrem ca somnul copiilor noștri să 
nu fie tulburat de zgomotul ar
melor. Metalul folosit pentru fa
bricarea de arme tot mal ucigă
toare să servească pentru a face 

împărtășim Intru totul aprecierile dumneavoastră cu privire la 
gravele pericole pe care le creează sporirea arsenalelor militare in 
Europa și in întreaga lume. Vă asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, că susținem din toată inima neobosita dum
neavoastră activitate pusă tn slujba nobilelor idealuri de pace ale 
umanității și ne exprimăm adeziunea deplină la inițiativele pe care 
le întreprindeți pentru oprirea amplasării in Europa a noilor rachete, 
pentru retragerea și distrugerea celor existente, pentru apărarea drep
tului la viață al popoarelor, pentru salvgardarea civilizației umane.

mașini șl Instalații necesare pro
gresului economic, îmbunătățirii 
vieții oamenilor. Vrem ca voința 
noastră de pace să se facă auzită 
pretutindeni".

Au mai luat cuvîntul Gheorghe 
Traian, muncitor la întreprinderea 
de morărit și panificație. Rodica 
Petre, muncitoare, președinta co
mitetului sindicatului de la Fila
tura de bumbac, GrigoTe Moraru, 
maistru la întreprinderea de ulei, 
într-o atmosferă de puternică an
gajare civică, cei prezenți au adre
sat o telegramă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care, printre altele, 
se spune :

Cerință economică majoră pentru realizarea planului

pe acest an
Să se dea glas rațiunii, să se țină seama 

de interesele popoarelor!

Recuperarea si valorificarea materia* refolosibile
Ideea prezentării experienței co

lectivului întreprinderii de postav 
din Prejmer in domeniul valorifică
rii materialelor refolosibile ne-a fost 
sugerată de o discuție cu directorul 
acestei unități, ing. Racz Francisc.

— în cuvîntarea rostită la ședința 
comună a Consiliului Național al A- 
griculturii și a Consfătuirii cu activul 
din industrie și investiții, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, atrăgea in mod 
serios atenția asupra necesității luă
rii în continuare a tuturor măsuri
lor pentru realizarea prevederilor 
privind reducerea consumurilor ma
teriale. recuperarea și refolosirea 
materiilor prime și materialelor. La 
noi în întreprindere, circa jumătate 
din materiile prime de bază sint con
stituite din materiale recuperate. 
Dintr-un calcul făcut recent rezultă 
că dacă n-am folosi aceste materia
le, ci fibre noi — în principal de 
lină, materie primă deosebit de va
loroasă — cheltuielile noastre de 
producție ar fi cu peste 30 milioane 
lei mai ridicate.

Desigur, este vorba de un calcul 
ipotetic, întrucit procesul tehnologic 
al intreprinderii și dotarea tehnică 
sint astfel concepute incit să per
mită valorificarea atit a materialelor 
refolosibile provenite din colectări, 
cit și a deșeurilor tehnologice de la 
unitățile textile sau de confecții. 
Notabile sint mal ales două lu
cruri : in primul rînd că propor
ția de utilizare a materialelor refo
losibile in compoziția țesăturilor 
este mult superioară celei prevăzute 
inițial în studiul tehnico-economic 
de fundamentare a activității între
prinderii. în al doilea rînd, că aici 
materialele refolosibile sint pregăti
te și pentru a fi livrate ca materie 
primă — fibre sau fire — altor uni
tăți textile.

în ce măsură ideile tehnice, solu
țiile practice aplicate în această în
treprindere pot fi utile șl altor uni
tăți din sectorul textil sau de con
fecții 1

„CHEIA- SUCCESULUI : ORGA
NIZAREA JUDICIOASA A OPERA
ȚIEI DE DESTRĂMARE A MATE
RIALELOR TEXTILE REFOLOSI
BILE. Prima operație pe fluxul teh
nologic al valorificării textilelor re
cuperate — hotăritoare pentru cali
tatea viitoarelor produse — este des
trămarea. Ce am aflat în această 
privință din dialogul cu inginerul 
Racz ?

— Noi prelucrăm textile refolo
sibile pentru a le transforma in fire 
și țesături. De aceea sintem dotați 
cu o instalație de destrămare umedă. 
Ne sosesc însă diverse textile 

refolosibile, din care numai o 
parte le putem utiliza în producție. 
Acum avem în stoc circa 200 tone 
de asemenea textile vechi ce își pot 
găsi o bună valorificare pentru fa
bricarea unor materiale nețesute 
sau a unor materiale hidroizolatoare 
in construcții.

— De ce nu le trimiteți spre aceste 
destinații ?

— Desigur, căutăm beneficiari. 
Dar cred că poate fi adoptată și o 
altă soluție, și anume : înființarea 
citorva centre zonale de destrămare 
a textilelor — judicios amplasate pe 
teritoriul țării — care ar putea fi 
dotate cu diferite linii de destră
mare, ce pot lucra după diverse 
tehnologii, în funcție de destinația 

O experiență și un exemplu de bună organizare 
la întreprinderea de postav din Prejmer

ce urmează a se da textilelor refo
losibile.

Este o propunere pe care o supu
nem atenției forurilor de resort. 
După cum, din discuțiile cu specia
liști din această întreprindere, s-a 
desprins și o altă soluție, care nu o 
exclude pe cea dinții, și anume ca 
in cadrul marilor întreprinderi tex
tile care au și secții de filatură să 
se organizeze sectoare, dimensiona
te corespunzător, pentru destrăma
rea și reintroducerea pe loc în cir
cuitul productiv a deșeurilor tehno
logice textile, colectate separat în 
funcție de compoziție și culoare, din 
secțiile de producție. Așa se proce
dează la întreprinderea din Prejmeh

NICI UN GRAM DE MATERIAL 
RECUPERABIL PIERDUT, TOTUL 
TREBUIE VALORIFICAT ! Este în
demnul pe care l-am citit pe citeva 
din panourile existente in secțiile 
întreprinderii. Și iată corespondența 
sa în practică :

— Fiecare țesătoare depune In
tr-un săculeț toate capetele de fire 
și scamele ce rezultă din procesul 
tehnologic — ne explică maistrul 
principal Petru Blaj. în fiecare 
schimb, sub directa supraveghere a 
maistrului, deșeurile tehnologice, 
sortate pe tipuri de materiale și cu
lori, sînt predate la magazie.

— Și se respectă întotdeauna acest 
principiu de muncă ?

— Totul este consemnat în docu
mente, așa incit se cunoaște cu pre
cizie cine șl cît a predat, cine ișl 
respectă și cine nu această obliga
ție. Dealtfel, cantitatea de deșeuri 
tehnologice colectate reprezintă un 

indicator sensibil al mersului pro
ducției la fiecare loc de muncă. 
Tocmai prin faptul că materialele 
refolosibile sînt pentru noi materii 
prime de bază, pe care ni le pregă
tim singuri, a fost ușor ca fiecare să 
înțeleagă rostul măsurii organizato
rice la care m-am referit și acțio
nează conștient pentru ca, așa cum 
ne cere conducerea partidului, nici 
un gram de materie primă să nu se 
irosească.

Aproape jumătate din valoarea 
producției întreorinderii o dă acti
vitatea de spălare și pregătire a 
linii. în mod obișnuit, dintr-o sută 
de kilograme de lină brută rămîn 
după spălare numai 55—60 kg 
de lină. Restul sint impurități, lâno- 

lină și fibre scurte care se elimină 
în timpul spălării. Cum poate crește 
randamentul de extracție al linii 
prin recuperarea cit mai avansată a 
fibrelor ?

— Este o problemă de răspundere 
muncitorească pe care acum, în 
condițiile generalizării aplicării acor
dului global, trebuie să o soluționăm 
cît mai bine — opinează maistrul 
principal Marian Irimia. Pină a ne 
obișnui cu sortarea atentă a linii și 
cu respectarea riguroasă a procesu
lui de spălare, a fost nevoie să se 
instituie un sever control pe întreg 
fluxul. Dar controlul nu este sufi
cient. Iată, de pildă, de o mare im
portanță e ca muncitorul ce curăță 
sitele să fie atent ca firele de lină 
recuperate să nu fie antrenate in 
apa de spălare.

— Cum sînt valorificate firele de 
lină recuperate ?

— Le reintroducem în circuitul 
producției după o prelucrare pe o 
mașină de spălare de capacitate re
dusă, realizată prin autoutilare.

— Care este efectul acestor preo
cupări asupra gradului de recupera
re a fibrelor de lină ?

— în perioada care a trecut din 
acest an, am reușit să recuperăm în 
medie cu circa 2 kg de fibre mai 
mult la 100 de kg lină introdusă la 
spălare. Urmează ca pină la sfîrșitul 
acestui an să montăm și un modul 
de recuperare a lanolinei brute.

CREAȚIA ȘI PRODUCȚIA SUB
ORDONATE UNUI SCOP UNIC: 
FABRICAREA DE PRODUSE DE 
ÎNALTA CALITATE, CU UN CON
ȚINUT SPORIT DE MATERIALE 
REFOLOSIBILE. Preocuparea pen

tru adaptarea tehnică a utila
jelor în scopul creșterii gradu
lui de recuperare a materiale
lor refolosibile poate fi remarcată 
șl în alte secții. Am reținut ca deo
sebit de valoroasă modernizarea 
sectorului de carde. După cum ne-a 
relatat maistrul principal Veniamin 
Tabarcea. prin anumite perfecționări 
constructive și mărirea la 4, 5 sau 
chiar 6 a numărului de carde s-a 
creat posibilitatea sporirii în medie 
cu 15 la sută a proporției de mate
riale refolosibile in compoziția unor 
fire, diversificării sortimentelor și 
ridicării calității produselor. Secția 
filatură colaborează strîns în această 
privință cu sectorul de creație al in
treprinderii.

— Printr-o asemenea fructuoasă 
conlucrare — ne precizează tehnicia
nă Gertrud Morres — am reușit ca 
în acest an să introducem în fabri
cație 153 produse și sortimente noi, 
care aproape în totalitate conțin și 
materiale refolosibile. Recordul îl 
deține un tip de postav care are în 
compoziție 70 la sută materiale refo
losibile.

— Ce implicații are extinderea 
procentului de materiale refolosibile 
asupra calității și aspectului produ
selor ?

— Afirm cu toată răspunderea că 
nici un produs nu este asimilat în 
fabricație dacă nu îndeplinește nor
mele de calitate, iar faptul că produ
sele noastre sînt intens solicitate 
este o dovadă în acest sens.

De bună seamă, la întreprinderea 
din Prejmer lucrează un colectiv 
care a înțeles pe deplin și acționează 
hotărît pentru transpunerea în prac
tică a indicației date de conducerea 
partidului pentru sporirea gradului 
de valorificare a materialelor recu
perabile. Muncitorii și specialiștii de 
aici știu că fiecare procent de mate
riale refolosibile adăugat in compo
ziția țesăturilor pe care le fabrică 
aduce economii de o jumătate de 
milion lei.

— Ați putea spori cantitatea de 
materiale refolosibile prelucrate — 
fibre și fire — pe care le livrați 
altor unități textile ?

— Desigur, ne-a răspuns tov. 
Gheorghe Bogdăneanu, directorul 
comercial al întreprinderii. Cu două 
condiții : să primim cantități mai 
mari de materiale textile refolosi
bile adecvate specificului producției 
noastre și să ni se solicite aceste 
semifabricate prelucrate. Avem ca
pacitate suficientă pentru a răspun
de oricăror cereri de acest fel.

Comellu CARLAN 
Nicolae MOCANU

Mitingul de la cea mai mare uni
tate de pe platforma industrială a 
municipiului Bistrița — întreprin
derea de produse electrotehnice — 
desfășurat joi, a dat puternică ex
presie voinței unanime a oameni
lor muncii de aici, în deplin con
sens cu gîndurile și sentimentele 
întregului popor, de a se alătura 
marelui front al luptei pentru dez
armare și pace. Pe pancartele și 
lozincile ce le purtau participanții 
erau înscrise chemări izvorîte din 
Apelul F.D.U.S. : „Ceaușescu — 
Pace !“, „Ceaușescu — România, 
Pacea și Prietenia l“, „Nu războiu
lui „Nu rachetelor cu rază me
die de acțiune !“. Entuziasta mani
festare a fost deschisă de maistrul 
Augustin Gînj, de la secția cabluri 
neizolate, membru al Consiliului 
național al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, care a subliniat 
aprecierile deosebite de care se bu
cură din partea tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră străda
niile neobosite ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru triumful

Nici un fel de arme nucleare în Europa!
în monografia întreprinderii 

de confecții Brăila s-a scris 
ieri o pagină emoționantă : re
uniți intr-un amplu miting, cei 
aproape 5 000 de oameni ai muncii 
— in marea majoritate femei — 
au dat glas voinței lor de nezdrun
cinat de a întări frontul păcii, al 
luptei pentru dezarmare în Europa 
și în Întreaga lume. Manifestînd 
cu înflăcărare în spiritul Apelu
lui pentru dezarmare și pace al 
F.D.U.S. — expresie fidelă a sen
timentelor întregului popor ro
mân — subliniind contribuția ex
cepțională a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la promovarea cauzei 
dezarmării și păcii, din mii de 
piepturi au răsunat : „România — 
Ceaușescu — Pace !“. „Ceaușescu 
— Pace I", „Nu rachete-n Eu-
ropa !“.

Deschizînd mitingul. Marcela Ci-
reșoiu, secretar al comitetului de
partid, președinta consiliului oa-
menilor muncii pe întreprindere, 
a vorbit despre semnificația ma
joră a mitingului pentru toți 
oamenii muncii. „De la această 
tribună a păcii — a spus în cuvîn
tul său maistra Elena Diac — exprim 
deplina adeziune la politica înțe
leaptă și dinamică promovată de 
președintele României, tovarășul 

păcii șl al colaborării pe întreaga 
planetă. „Pacea este temeiul tutu
ror înfăptuirilor noastre, arăta la
boranta de la secția -Acumulato
rul», Rodica Moțoc. în numele a 
tot ce am făcut și facem în anii so
cialismului, ne ridicăm glasul pentru 
a cere oprirea amplasării de noi ra
chete în Europa, retragerea și dis
trugerea celor existente. Cunoaștem 
bine binefacerile utilizării ener
giei atomice în scopuri pașnice, cit 
și consecințele dezastruoase ale 
unei conflagrații mondiale. De 
aceea subscriem la strălucitele ini
țiative ale . tovarășului Nicolae 
Ceaușescu șl cerem in modul cel 
mai ferm ca minunatele cuceriri 
ale științei și tehnicii moderne să 
fie puse numai în slujba păcii și

Deplin convinși că pacea este unica soluție pentru a înfăptui mă
rețele idealuri pentru care au luptat și s-au jertfit înaintașii noștri, 
vă încredințăm,*tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici 
un efort, că vom acționa cu toată capacitatea și energia pentru a spori 
aportul nostru la înfăptuirea politicii interne șl externe a partidului, 
a istoricelor hotăriri ale Congresului al XII-Iea și Conferinței Națio
nale ale P.C.R. Vă asigurăm că gîndurile și aspirațiile noastre se vor 
traduce în fapte de muncă tot mai mărețe, pentru propășirea scumpei 
noastre patrii, într-o lume a păcii și colaborării intre națiuni.

Nicolae Ceaușescu, față de noile 
sale inițiative de pace, cu un larg 
ecou în conștiința popoarelor 
lumii". în același spirit a vorbit și 
tinăra tehniciană Mirela Căpățină, 
secretar U.T.C. pe întreprindere. 
„Trăim un timp de împliniri mă
rețe și sintem totodată revoluțio
nari militanți ai acestei epoci. în 
numele vieții și al viitorului tine
retului, ne angajăm cu toată ener
gia împotriva politicii de conti
nuare a înarmărilor nucleare, pen
tru o pace trainică pe continentul 
nostru șl în întreaga lume". Un

în aceste momente de mare răspundere, inițiativele și acțiunile 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de a uni toate forțele progresiste, de a conlucra strins cu toate po
poarele lumii, indiferent de convingerile lor politice și filozofice, in 
lupta pentru dezarmare și pace se bucură de un larg ecou interna
țional. Sintem mindri că dumneavoastră, ccl mai iubit fiu al națiunii 
noastre, personalitate proeminentă a lumii contemporane, înflăcărat 
luptător pentru destinele păcii și civilizației umane, exprimați cu 
strălucire năzuințele de pace și colaborare pe care noi, românii, le-am 
nutrit dintotdeauna.

Participanții la adunări și mi
tinguri au trimis scrisori amba
sadelor U.R.S.S. și S.U.A. la 
București, ambasadelor tuturor 
statelor europene, precum și 
mesaje către Organizația Națiu

progresului, nu a distrugerii și 
războiului". „Deși facem parte din
tr-o generație care n-a cunoscut 
ororile războiului, arăta la rîndul 
său tînărul inginer Corneliu Blaga, 
de la secția materiale stratificate, 
sintem conștienți de marile perico
le care pindesc viitorul omenirii. 
Ne alăturăm întru totul poziției ex
primate de România socialistă, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a 
împiedica amplasarea noilor rache
te cu rază medie de acțiune în 
Europa, de a determina retragerea 
și distrugerea celor existente". In
tr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, s-a dat apoi citire unei 
telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune :

front comun, de tăria granitului, 
luciditate și rațiune, cimp deschis 
afirmării civilizației umane, trata
tive, distrugerea arsenalelor mili
tare — iată principalele apeluri ex
primate in cuvintele lor de labo
ranta Dorina Mardare, muncitoa
rea Nedelea Lepădatu și contro- 
loarea tehnică Mariana Andronoiu.

Atmosfera de vibrantă adeziune 
la chemările președintelui tării, la 
Apelul F.D.U.S. a fost strălucit în
tregită de telegrama adresată tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în care, 
intre altele, se spune : 

nilor Unite, in care se adresează 
chemarea de a se întreprinde 
acțiuni pentru curmarea cursei 
înarmărilor, in primul rind a ce
lor nucleare, pentru înfăptuirea 
dezarmării și asigurarea păcii.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
MCOI.Ah CEAUȘLSCU

Secretarul pentru comerț al S.U.A.
' ’nare din pag. I)
T, 'î--------------------a subliniat că pentru atingerea 
Jstor obiective este necesar să se 

ntreprindă toate măsurile, să se facă 
.o tul pentru înlăturarea oricăror ob
stacole care ar putea afecta ampli
ficarea și diversificarea schimburilor 
comerciale șl cooperării economice 
româno-americane in general, astfel 
Incit să fie fructificate superior po
sibilitățile pe care le oferă econo
miile celor două țări.

S-a exprimat convingerea că lu
crările celei de-a IX-a sesiuni a Co
misiei economice mixte româno-ame
ricane. care se desfășoară în aceste 
zile la București, vor constitui un 
moment important în găsirea solu
țiilor care să conducă la impulsio
narea schimburilor comerciale si 
cooperării dintre cele două țări.'

Au fost examinate, de asemenea, 
aspecte importante ale actualității 
politice internaționale. în special 
cele legate de consecințele negative 
ale crizei economice mondiale si ale

marilor decalaje dintre state, rele- 
vindu-se necesitatea instaurării unei 
noi ordini economice internaționale, 
care să asigure tuturor națiunilor 
lumii, indiferent de mărimea acesto
ra, accesul neîngrădit la cele mai 
noi cuceriri ale științei si tehnicii, 
posibilitățile și condițiile de creștere 
a potențialului lor economic, astfel 
incit acestea să se poată înscrie cu 
un rol tot mai însemnat la diviziu
nea internațională a muncii.

O atenție deosebită a fost acorda
tă eforturilor ce trebuie întreprinse 
pentru oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la dezarmare, și în special 
la dezarmarea nucleară, pentru re
zolvarea conflictelor existente in di
ferite zone ale lumii numai pe cale 
politică, prin tratative, pentru crea
rea unui climat politic internațional 
care să asigure cele mai bune con
diții de desfășurare a unui comerț 
liber, neîngrădit de nici un fel de 
bariere și' restricții.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Convorbiri economice româno-americane
Conducătorii celor două delegații 

la sesiunea a IX-a a Comisiei econo
mice mixte româno-americane. Va- 
sile Pungan, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, și Malcolm Baldrige, 
secretar pentru comerț al S.U.A., au 
avut, joi, convorbiri, în cadrul cărora 
au fost abordate aspecte privind sta
diul actual al relațiilor economice

dintre România și Statele Unite ale 
Americii.

tn spiritul Înțelegerilor convenite 
cu prilejul dialogului româno-ameri- 
can la nivel înalt, au fost analizate 
posibilitățile lărgirii și diversificării, 
în continuare, a relațiilor comerciale 
bilaterale, amplificării colaborării și 
cooperării in diferite sectoare de in
teres comun, pe baze reciproc avan
tajoase. (Agerpres)

COTIDIAN.
relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii"

■ In orașele și centrele munci
torești din județul Bacău au fost 
construite și date în folosință, de 
la începutul anului, 2 556 aparta
mente, cu 536 mai mult decît pre
vedea planul. Cu acestea, numărul 
apartamentelor construite pentru 
oamenii muncii din județul Bacău 
în anii actualului cincinal se ridică 
la 12 000. înălțate după proiecte 
care pun în valoare tradițiile arhi
tectonice locale, armonios îmbinate 
cu cerințele moderne, noile blocuri 
sînț prevăzute la parter cu spații 
comerciale, de servire și alte dotări 
de interes gospodăresc.

M In județul Suceava se desfă
șoară ample lucrări de îmbunătățiri 
funciare pentru sporirea potențialu
lui productiv al pămintului. Astfel, 
pînă acum s-au efectuat lucrări de 
îmbunătățiri funciare pe 75 la sută 
din suprafața planificată și S-ou o- 
plicat drenări pe mai bine de 85 
ia sută din terenurile prevăzute 
pentru acest an.

H In comunele Perienî, Murgeai, 
Coroiești și Munteni de Jos din ju
dețul Vaslui au fost construite în 
regie proprie și predate in aceste 
zile beneficiarilor - mecanizatori, 
specialiști din agricultură, medici — 
blocuri însumînd 70 de aparta
mente, prevăzute cu spații comer
ciale la parter. In acest fel, numă
rul locuințelor puse la dispoziția 
specialiștilor din satele vasluiene de 
la începutul anului și pînă în pre
zent se ridică la aproape 300.

H De la începutul anului, între
prinderea județeană pentru valori
ficarea și recondiționarea materiale
lor recuperabile Brăila și-a depășit

planul de colectare cu peste 18 500 
tone oțel, 300 tone fontă, 5 tone 
cupru, 17 tone alamă, 319 tone alu
miniu, 200 tone cauciuc de anve
lope.

■ Zestrea urbanistică a localități
lor județului lași a sporit, de la 
începutul anului și pînă în pre
zent, cu 3 000 apartamente. Con
comitent, s-au dat în folosință spa
ții comerciale însumînd peste 10 000 
mp și. 30 unități prestatoare de 
servicii, 44 noi săli de clasă în di
ferite localități sătești. Noile con
strucții se remarcă printr-o linie 
arhitectonică modernă.

■ In municipiul Oradea, 40 de 
taximetre și 12 vehicule pentru 
marfă folosesc drept carburant, cu 
bune randamente, un amestec de 
metanol și benzină. De curind, în 
Marghita a început să circule un 
autobuz care utilizează gazul de 
sondă în amestec 6u motorină, pro
cedeu preluat și de Trustul jude
țean S.M.A. în vederea extinderii 
la tractoare.

■ Constructorii de mașini din 
Reșița se dovedesc și buni gospo
dari ai materiilor prime. Prin in
tensificarea efortului propriu de 
descoperire și aplicare a unor so
luții mai economicoase la opera
țiile de croire a metalului, îndeosebi 
a tablelor, și prin reproiectarea 
unor produse și repere, consumul 
de metal a fost redus, de la în
ceputul anului și pîng acum, com
parativ cu perioada corespunzătoa
re din anul trecut cu 8 la sută, iar 
Indicele de valorificare a tonei de 
metal a sporit cu 15 la sută.

tv
PROGRAMUL 1

15.00 Telex
15,05 Să rezolvăm împreună
15,25 Emisiune în limba germană (par

țial color)
17.20 Rezultatele tragerii Loto
17.30 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17.40 R.D. Germană — itinerar autumnal
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului.
20,00 Telejurnal (partial color)
20.20 Actualitatea în economie
20.35 Cîntece pe adresa dumneavoastră
20,45 Cadran mondial. Pentru dezarma

re, pentru pace
21,10 Film artistic (color). „Reîntoarce

re la viață". Premieră pe țară. Cu: 
Natalie Wood, Juliet Mills, Perry 
King, Peter Haskell. Regia Burt 

* Brinckerhoff
22,05 Revista literar-artisticfi TV
22.30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
15,00 Telex
15,05 Blocnotes bucurestean — informa

ții utilitare
15,25 Videoteca internațională
15,50 Stadion — emisiune de actualitate 

sportivă
16.20 Film artistic : „Un anunț în ziar". 

Producție a televiziunii din R.D. 
Germană

18,00 închiderea programului.
20,00* Telejurnal
20.20 Eminescu — scriitor național, 

exemplară conștiință patriotică. 
Dezbatere pe marginea volumului 
„în căutarea lui Eminescu — 
gazetarul" de Al. Oprea.

20.45 Publicitate
26,50 Generația deceniului IX. Raport 

tineresc din bătălia pentru inde
pendența energetică a țării

21,0$ Concertul Filarmonicei „George 
Enescu“. Dirijor Michi Itfoue (Ja
ponia). Solist Dan Grigore. în pro
gram lucrări de J. S. Brahms, 
Toru Takemitzu, M. Ravel

22,30) Telejurnal.

cinema
O Baloane de curcubeu: VICTORIA 
(16 28 79) — fi,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20. GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 
15.43; 18; 20.15.
0 Program de desene animate — 9,30; 
12,30; 15,30; Drumul oaselor — 17.30; 
19.30: DOINA (16 35 38).
0 Setea : TIMPURI NOI (15 61 10) 
— 9: 12; 16; 19.
O Misterele Bucureștilor : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, la grădină — 19, CULTURAL 
<83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18; 
20,15, FLAMURA (85 77 12) — fi; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.
0 Secretul cifrului: BUZEȘTI
(50 43 58) — 15,30; 18; 20.
0 Un surîs în plină vară: DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
0 B. D. la munte și la mare: FE
RENTARI (80 49 85) — 13,30; 17,30;
19,30.
0 A venturi la Marea Neagră: GIU- 
LEȘTI (17 35 46) — 9; 12; 16; 19.
0 Haiducii lui Șaptecai: PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 întoarcerea din iad: MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.

0 Revanșa: MUNCA (21 50 97) — 15; 
17,15: 19,30.
0 Nea Mărin miliardar: ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15, la 
grădină — 19.
0 Răzbunarea haiducilor: PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Avarul: SALA MICA A PALATU
LUI — 17.13; 20.
0 Cascadorul Hooper: STUDIO
(59 53 15) — 10: 12; 14; 16; 13; 20. CO- 
TROCENI (49 43 48) — 15; 17.15; 19,30. 
0 S-a întîmplat lingă 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; 17,15; 20, 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 3,45 f 11,15; 
14; 17; 19,30, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11,30; 14,15; 17; 19,45, EXCELSIOR
(63 49 45) — 9; 11,45; 14,30; 17; 19,45.
0 Visind la Zambezi: CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20. 
0 Călărețul cu calul de aur: LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20.
0 Intilnlre cu tinerețea: VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Valul verde: POPULAR (35 15 17)
— 13; 17,15; 19,30.
0 Chirurgul Schroth — 20; Un co
mando pentru apa grea — 15; 17,15: 
DRUMUL SĂRII (31 28 13).
0 Cuscrii: CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,15: 13,30; 15.45; 18; 20,15, Ia grădină
— 18,45»

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU |
Președintele Republicii Socialiste România, 

Secretar general al Partidului Comunist Român
îmi este deosebit de plăcut să exprim Excelenței Voastre, în numele 

poporului și guvernului mexican, profundele mele mulțumiri pentru mesajul 
pe care ați avut amabilitatea să mi-1 transmiteți cu ocazia aniversării 
proclamării independenței Mexicului.

La rîndul meu, vă adresez cele mai bune urări de fericire personală și 
de prietenie intre țările noastre.

MIGUEL DE LA MADRID HURTADO
Președintele Statelor Unite Mexicane

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST PERUAN

Cu prilejul celei de-a 55-a aniversări a creării Partidului Comunist 
Peruan, in numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră, comuniștilor, 
oamenilor muncii peruani, mesajul nostru frățesc șl de solidaritate, calde 
felicitări și urări de noi succese în activitatea partidului dumneavoastră, 
care, de la înființarea sa, își desfășoară neabătut lupta pentru înfăptuirea 
aspirațiilor fundamentale ale maselor populare din Peru.

Folosim acest prilej pentru a reafirma dorința noastră de a întări și 
dezvolta pe mai departe relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Peruan, spre binele 
popoarelor român și peruan, al extinderii conlucrării multilaterale dintre 
țările noastre, al cauzei solidarității internaționale, progresului, păcii -și 
securității internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Cronica
La invitația Comisiei naționale de 

demografie, o delegație a Fondului 
Națiunilor Unite pentru activități în 
domeniul populației (F.N.U.A.P.), 
condusă de dr. Nafis Sadik. asisten
tul secretarului general al O.N.U.; 
adjunct al directorului executiv al 
F.N.U.A.P.. a făcut o vizită in țara 
noastră. în timpul vizitei, delegația 
a fost primită de tovarășa Suzana 
Gâdea. președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, și a avut 
întîlniri de lucru la Comisia națio
nală de demografie si Ministerul 
Afacerilor Externe.

zilei
Joi dimineața au sosit într-o vizi

tă în portul Constanta navele mili
tare olandeze „De Ruyter" și „Van 
Kinsbergen".

în aceeași zi, conducătorul marșu
lui, contraamiralul C.H.E. Brainich 
von Brainich Feith, însoțit de un 
grup de ofițeri olandezi, a făcut 
vizite protocolare primarului muni
cipiului Constanța și comandantului 
Marinei militare.

La Monumentul Victoriei din Con
stanța a fost depusă o coroană de 
flori din partea oaspeților.

A fost prezent Adrien Mansvelt, 
ambasadorul Olandei în țara noastră.

, (Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Balcaniada de șah
BĂILE HERCULANE 6 (Ager

pres). — Cea de-a 15-a ediție a Bal
caniadei de șah a continuat la Băile 
Herculane cu întîlnirile din turul IV.

în competiția feminină, selecționa
ta României a învins cu 1,5—0,5 
echipa Iugoslaviei. Elisabeta Poli* 
hroniade a cîștigat la Maria Petro- 
vici, iar Gabriela Olărașu a remizat 
cu Zorika Puljek. Echipa Greciei 
conduce cu 1—0 (o partidă întrerup
tă) în meciul cu Bulgaria. In clasa
ment conduce Bulgaria — 5 puncte 
(1), urmată de România — 5 puncte 
și Iugoslavia — .4 puncte.

Rezultate înregistrate In turneul 
masculin : Iugoslavia — România 
3.5—2,5 ; Bulgaria — Grecia 2,5—2,5 
(1). Lideră a clasamentului se men
ține Iugoslavia — 17,5 puncte, urma
tă de România — 11 puncte (un meci 
mai puțin). Bulgaria și Grecia cu 
cite 8 puncte (1).

In concursul rezervat juniorilor, 
reprezentativa României a întrecut 
cu 2,5—1,5 formația Iugoslaviei, iar 
echipele Bulgariei și Greciei au ter
minat la egalitate : 2—2. Pe primul 
loc al clasamentului se află Iugosla
via — 11 puncte, urmată de România 
— 7 puncte. Bulgaria — 5,5 puncte.

Spectaculoasă calificare a baschetbalistelor clujene 
în „Cupa Ronchetti"

La Cesena (Italia) s-a desfășurat 
meciul retur dintre formațiile Uni- 
moto Cesena și Universitatea Cluj- 
Napoca, partidă contind spentru pri
mul tur al „Cupei Liliana Ronchetti" 
la baschet feminin. După un meci 
deosebit de echilibrat, victoria a re
venit echipei italiene, cu scorul de 
62—fiO (28—26), dar, în continuare.

Rutierii români domină
Disputată pe traseul Gonen — 

Bursa, cea de-a 4-a etapă a Turului 
ciclist al Turciei s-a încheiat cu vic
toria rutierului român Mircea Ro- 
mașcanu, cronometrat pe distanța de 
110 km în 2 h 50'00". Pe locul doi, la 
21”, s-a clasat sportivul sovietic Vik
tor. Kupoveț, iar pe locul trei la 35” 
românul Valentin Constantinescu. 
Grosul plutonului condus de iugosla
vul Delici și vest-germanul Wolf-

s-a calificat Universitatea Cluj-Na- 
poca. învingătoare în primul meci cu 
79—75.

Alte rezultate din aceeași compe
tiție (echipele subliniate s-au califi
cat) : Akademik Sofia — R.C. France 
64—65 ; Partizan Belgrad — Phalene 
Atena 113—49 ; K.P.S. Bmo — Mi- 
nior Pernik 62—63.

,Turul ciclist al Turciei"
gang Russel a sosit cu o întlrziere 
de 1’19”.

în clasamentul general individual 
pe primul loc a trecut din nou Mir
cea Romașcanu, urmat la 1’15” de 
Valentin Constantinescu și la 1'49'’ 
de Cornel Nicolae. în clasamentul pe 
echipei lider este selecționata Româ
niei. urmată de formațiile U.R.S.S., 
R. F. Germania și Turciei. .

în cîteva
• în aceste zile se desfășoară Ja 

Belgrad lucrările celei de-a 6-a Con
ferințe sportive europene, la care 
participă reprezentanți ai organiza
țiilor de cultură fizică și sport din 
26 de țări, printre care si România.

La lucrări iau parte Juan Antonio 
Samaranch, președintele Comitetului 
Internațional Olimpic (C.I.O.), și 
Thomas Keller, președintele Asocia
ției federațiilor sportive internațio
nale. Participanții exanjinează pro
bleme legate de dezvoltarea sportu
lui european în spiritul unui climat 
de pace și înțelegere.

Vor fi prezentate mai multe refe
rate, printre care și cel intitulat 
„Contribuția sportului la cooperarea 
internațională", prezentat de delega
ția română.

e La Osnabriick, în meci pentru 
preliminariile turneului olimpic de 
fotbal, selecționata R. F. Germania 
a învins cu scorul de 3—0 (1—0) for
mația Portugaliei.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 7 octombrie, ora 20 — 10 oc
tombrie, ora 20. în țară : după o ră
cire de scurtă durată, de la începutul 
Intervalului, vremea se va încălzi ușor. 
Cerul va fi schimbător, pe alocuri, în 
prima jumătate de nord a țării vor 
cădea ploi, care vor avea apoi si ca
racter de averse, se vor semnala bur

0 Vulcanul: GRIVTȚA (17 08 58) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Kagemusha: UNION (13 49 04) —
10; 13; 16; 19.
0 Omul păianjen se întoarce: LIRA 
(3'17171) — 15,30; 17,30; 19,30, la gră
dină — 19,15, FLACARA (20 33 40) — 
13,30; 15,30; 17,30: 19,30.
0 Elvis: FLOREASCA (33 29 71) — 9; 
11; 13: 15,30; 17,45; 20, AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
0 Micul lord: VOLGA (79 71 26) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Clinele: COSMOS (27 54 95) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,30: 17,30; 19,30.
0 Domnul miliard: TOMIS (21 49 46) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 19.
0 Hercule cucerește Atlantida: MO
DERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30;
15,43: 18; 20,15. !a grădină — 19.
0 Femeia dispărută: GRADINA
FESTIVAL (15 63 84) — 18.
0 Iubire fără soare: GRADINA GLO
RIA (47 46 75) — 19.

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30 ; (sala Atelier) : Harap 
Alb — 18.

rinduri
O In orașul elvețian Basel s-a des

fășurat tragerea la sorți a optimilor 
de finală ale competițiilor europene 
intercluburi la handbal. In competi
ția feminină „Cțipa campionilor eu
ropeni", Știința Bacău va intîlni (pri
mul meci pe teren propriu) echipa 
cehoslovacă Start Bratislava, iar in 
„Cupa Federației", tot la feminin, 
Chimistul Rm. Vîlcea va avea ca ad
versară echipa portugheză Torres 
Nova. Meciul-tur șe va disputa in 
Portugalia.

Turul este programat în perioada 
7—13 noiembrie, iar returul între 14 
și 20 noiembrie. Tragerea la sorți 
pentru sferturile de finală va avea 
loc la Basel, la 23 noiembrie.

• La Bari (Italia), intr-un meci 
amical de fotbal, echipa Italiei a dis
pus cu scorul de 3—0 (3—0) de for
mația Greciei, prin golurile înscrise 
de Bruno Giordano (min. 17). Anto
nio Cabrini (min. 22) și Paolo Rossi 
(min. 37).

nițe. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu unele intensificări în Moldova 
și zona de munte. Temperaturile mi
nime vor fi'cuprinse între 3 si 13 grade, 
izolat mai coborite în estul Transilva
niei, iar maximele vor fi cuprinse între 
15 și 25 de grade. Ceață locală dimi
neața. In București : vreme schimbă
toare, cu cer temporar iwros, favorabil 
ploii izolate. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 6 și 10 grade, iar cele 
maxime intre 20 și 2.4 grade. Ceață slabă 
dimineața, (meteorolog de serviciu : 
Ileana Mihăilă).

0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Michi Inoue (Japo
nia). Solist : Dan Grigore — 19.
0 Opera Română (13 18 57) : Frei- 
schutz — 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : O 
noapte la Veneția — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
tsala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) ; Richard al 
Ill-lea — 17,30.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 G5) ; Stop 
pe autostradă — 20.
0 Teatrul de comedie (16 64 60): Arma 
secretă a lui Arhimede — 19.
0 Teatrul „Nottara" (59 3<10<3, sala 
Magheru) ; Sentimente și naftalină — 
19,30 ; (sala Studio) ; Scoica de 
lemn — 19.
0 Teatrul Ciulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19.30.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 16 56 78) : Vacanță la 
București — 19,30.
0 Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Take, Ianke și Cadîr — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 19.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): Nou! 
nostru vecin — 10 ; Bu-Ali — 17 ; (la 
Școala generală 202) : Tigrul purpuriu 
căruia-i plăceau clătitele — 17.
0 Circul București (11 OT 20) : Popeye 
marinarul și corabia veseliei — 19,30.

Marea sărbătoare națională a poporului

prieten al Republicii Democrate Germane

Tovarășului ERICH HONECKER
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Dernocrate Germane

Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane

Stimați tovarăși.
Cu prilejul celei de-a 34-a aniversări a intemeierii 

Republicii Democrate Germane, vă adresăm în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat, Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia și al poporului român, dumneavoastră, Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit din Germania, Con
siliului de Stat, Consiliului de Miniștri și poporului Re
publicii Democrate Germane, un cald salut prietenesc și 
cele mai cordiale felicitări.

în perioada care a trecut de la acest memorabil eve
niment, oamenii muncii din Republica Democrată Ger
mană, sub conducerea Partidului Socialist Unit din Ger
mania, au înfăptuit profunde transformări înnoitoare în 
toate domeniile vieții politice și social-economice.

întregul nostru popor urmărește cu interes și se bucură 
de realizările obținute în edificarea societății socialiste 
dezvoltate în patria dumneavoastră.

Dăm o înaltă apreciere raporturilor de prietenie și soli
daritate dintre partidele și țările noastre și ne exprimăm

Se Împlinesc astăzi 34 de ani de 
la proclamarea Republicii Demo
crate Germane, eveniment de deo
sebită însemnătate, care, încunu- 
nînd lupta proletariatului, a forțe
lor social-politice înaintate, în 
frunte cu comuniștii, împotriva 
exploatării și asupririi de clasă, a 
fascismului și imperialismului, a 
marcat constituirea primului stat al 
oamenilor muncii pe pămînt ger
man. Totodată, crearea R. D. Ger
mane a constituit un moment im
portant in viața internațională, 
semnificativ pentru evoluțiile 
postbelice din Europa.

In perioada care a trecut, clasa 
muncitoare, țără'nimea, intelectua
litatea din R. D. Germană au obți
nut, sub conducerea Partidului So
cialist Unit din Germania, succese 
de seamă în toate domeniile acti
vității sociale. Invingind numeroase 
greutăți interne și externe, oa
menii muncii au înlăturat în scurt 
timp distrugerile provocate de 
război,, au reconstruit și moderni
zat orașele și satele, au consolidat 
an de an cuceririle revoluționare. 
O puternică dezvoltare au cunos
cut forțele de producție ; a fost 
făurită o industrie diversificată 
care, încorporînd realizările știin
ței și tehnicii moderne, joacă un 
rol crescind în sporirea avuției na
ționale, în dezvoltarea întregii so
cietăți. în același timp, a avut loc 
un amplu și profund proces de mo
dernizare a agriculturii, care a de
venit o ramură de bază, de înalt 
randament a economiei naționale. 
Remarcabile succese s-au obținut 
în dezvoltarea științei și culturii, 
în creșterea nivelului dd trai, ma
terial și spiritual, al oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

Prin transpunerea în viață a 
hotăririlor Congresului al X-lea al 
P.S.U.G., oamenii muncii obțin im
portante progrese în ridicarea efi
cienței întregii activități, o atenție

BERLIN ! 
convingerea că, acționînd împreună in spiritul hotăririlor 
și înțelegerilor convenite la nivel înalt, colaborarea dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din ' 
Germania, dintre Republica Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană va cunoaște și in viitor o pu
ternică dezvoltare și diversificare în toate domeniile, in 
interesul și spre binele celor două popoare, al cauzei 
păcii și socialismului. Acordăm, de asemenea, o impor
tanță deosebită conlucrării dintre țările noastre în lupta 
pentru înfăptuirea dezarmării, in primul rind a celei 
nucleare, pentru o politică de respect al independenței 
popoarelor, destindere, pace și cooperare în Europa și in 
întreaga lume.

Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumnea
voastră și întregului popor al Republicii Democrate Ger
mane cele mai bune urări de noi succese în făurirea 
societății socialiste dezvoltate, în realizarea hotăririlor 
Congresului al X-lea al P.S.U.G.

Dumneavoastră, stimați tovarăși, vă urăm multă sănă
tate și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DÂSCĂLESCU
Prim-mtnistru al Guvernului Republicii Socialiste România

deosebită fiind acordată introduce
rii, în continuare, în toate ramurile 
economiei, a cuceririlor științei și 
tehnicii moderne, raționalizării 
producției, ridicării productivității 
muncii și ' reducerii cheltuielilor 
materiale, valorificării mai intense 
a bogățiilor naționale, în vederea 
înfloririi continue a societății so
cialiste dezvoltate.

Comuniștii, oamenii muncii din 
țara noastră dau o înaltă apreciere 
succeselor de seamă și eforturilor 
constructive ale poporului prieten 
al R. D. Germane, care, asemenea 
realizărilor tuturor țărilor angajata 
în făurirea noii ormduiri, consti
tuie o contribuție de mare însem
nătate la întărirea forțelor socia
lismului, la creșterea prestigiului 
și influenței sale în luine, la cauza 
generală a progresului și păcii.

Evocind, din nou, cu prilejul săr
bătorii de astăzi, dezvoltarea legă
turilor de prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele noastre, 
oamenii muncii din România în
cearcă un sentiment de satisfacție 
pentru evoluția mereu ascendentă 
a acestor relații în toate domeniile 
construcției socialiste, ca și pe plan 
internațional. Stimulate de tradi
țiile de solidaritate dintre proleta
riatul român și cel german, dintre 
Forțele lor . progresiste și democra
tice în lupta pentru libertate și 
progres social, relațiile dintre cele 
două partide, țări și popoare — ri
dicate pe o treaptă superioară în 
anii făuririi noii orinduiri — au ca 
temelie trainică Tratatul de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
din 1972 și Declarații încheiate la 
nivelul cel mai înalt cu prilejul în
tîlnirilor de la Berlin și București 
din 1977 și 1980, care au dat expre
sie voinței comune de a conferi 
mereu noi dimensiuni colaborării 
pe multiple planuri.

Viața însăși pune în evidență ro
lul hotărîtor al întîlnirilor și con

vorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Erich 
Honecker în impulsionarea conti
nuă a conlucrării noastre priete
nești, reciproc avantajoase. înțele
gerile și hotărîrile luate la nivelul 
cel mai înalt asigură aprofundarea 
și extinderea conlucrării pe plan 
politic, economic, tehnico<-științific 
și cultural, în toate domeniile de 
activitate. Semnificativ pentru 
această evoluție este faptul că 
R. D. Germană se situează de mai 
mulți ani pe unul din primele 
locuri în ansamblul schimburilor 
externe de bunuri materiale ale 
României. Se extinde și se diversi
fică cooperarea industrială și teh
nologică, științifică și culturală. De 
asemenea, se extind contactele pe 
linie de partid și de stat, între or
ganizațiile de masă și obștești, 
schimbul de experiență in variate 
domenii ale făuririi noii orînduiri, 
toate acestea contribuind la mai 
buna cunoaștere reciprocă și întă
rirea prieteniei dintre cele două 
popoare.

Pe planul vieții internaționale. 
România și R. D. Germană își în
tăresc conlucrarea în lupta pentru 
oprirea încordării, pentru reluarea 
și aprofundarea politicii de destin
dere, împotriva cursei înarmărilor 
și. trecerea., la. cjeziii-mrjre, in pri
mul rînd la dezarmare nucleară, 
pentru securitate și pacb, înțelegere 
și colaborare in Europa și în în
treaga lume.

împărtășind sentimentele de sa
tisfacție ce le nutrește poporul 
prieten al R. D. Germane pentru 
drumul rodnic parcurs în anii fău
ririi noii orînduiri și participînd cu 
căldură la marea sa sărbătoare na
țională, poporul român își exprimă 
convingerea că relațiile noastre de 
prietenie și colaborare multilate
rală se vor întări necontenit, in fo
losul reciproc, al cauzei generale a 
socialismului, progresului și păcii.

Chipul întinerit al
în lumina generoasă de septem

brie, orașul Dresda, privit de la 
înălțimea turnului vechii primării, 
își etalează valențele urbane : con
strucții industriale, cartiere de lo
cuințe, muzee, parcuri, mari artere 
de circulație ce converg spre punțile 
de beton și oțel ridicate peste Elba. 
Pe fldviu, in amonte șl aval, Șle
puri, remorchere și nave de pasa
geri dau peisajului o notă de de
osebit dinamism.

Cimpiile roditoare, dealurile mol
come, prezența Elbei au făcut din 
aceste meleaguri un strălucit lea
găn de civilizație. Deși prima ates
tare documentară datează din anul 
1216, Dresda devine un mare cen
tru politic, economic și cultural in 
secolele XVIII—XIX, ca reședință, 
a principilor saxoni, cit și datorită 
dezvoltării industriilor. Numele ora
șului Dresda este adeseori asociat 
celebrelor muzee „Zwinger", „Al- 
bertinum" și „Bolta verde“ sau 
operei „Semper", adică acelor ves
tigii ce au inspirat denumirea de 
„Florența de pe Elba". Iar cei 5,5 
milioane de turiști care vizitează 
anual orașul oferă in acest sens un 
puternic argument.

Înșirate de-a lungul mai multor 
kilometri de galerii, capodoperele 
Ziviagerului fac din Dresda unul 
din centrele culturale europene de 
larg interes. Tablouri de Tizian, Ve
ronese, Raffael, Rubens, Van Dyck, 
Rembrandt, Murillo se oferă privi
rilor intr-o impresionantă succe
siune. Apoi, de Dresda sint legate 
viețile lui Wagner, Weber, Bach, 
Hiindel, Goethe, Schiller, locurile 
unde au trăit și au creat aceștia 
fiind păstrate cu grijă și respect.

Zestrea economică, edilitară și 
culturală a orașului contrastează 
puternic cu imaginile de acum nu
mai citeva decenii, cind, la sfirșitul 
războiului. Dresda era un oraș mu
tilat : bulevarde rase de pe fața 
pămintului, cartiere dispărute, un 
uriaș munte de. ruine. In fruntea 
reconstrucției, in mod cu totul su
gestiv, s-au situat femeile, cărora, 
in semn de omagiu, le-a fost, de
altfel, înălțat un monument. Ele 
au curățat căile de circulație, au 
înlăturat molozul. După proclama
rea Republicii Democrate Germane, 
la 7 octombrie 1949, au început să

se cristalizeze proiecte urbane de 
anvergură.

Dr. Dieter NObius, prim-adjunct 
al arhitectului-șef al orașului, ne-a 
vorbit pe îndelete despre noua 
Dresdă, care, avind o populație de 
peste 500 000 locuitori,' a devenit al 
treilea centru economic al țării. 
Începutul s-a făcut cu ceea ce era 
mai presant : asigurarea locuințe
lor. Așa au apărut, incepînd din 
1952, noile cartiere — adevărate 
orașe-satellt, cum sint Certnitz, cu 
10 000 locuitori, și Johannstadt, cu 
22 000 locuitori, dotate cu tot con
fortul necesar : magazine, școli, 
spitale, grădinițe, spații verzi. Vn 
an mai tîrziu s-a dat startul pen
tru construcția centrului, edificiile

ÎNSEMNĂRI
DIN R.D. GERMANA

din acea perioadă alcătuind zonele 
„Pragerstrasse", „Ernst Thălmann" 
șl. „Eliberării". Prin anii 60 s-a 
trecut la un prodes de industriali
zare masivă a construcțiilor, prefa
bricatele și finisarea de șantier 
ocupînd o pondere mereu mai 
mare. Construcția de locuințe se 
va afla in prim-planul preocupări
lor pînă in 1990.

De unde-și trage seva mereu în
noitoare orașul de pe Elba ? Căci, 
fără îndoială, dincolo de calmul 
galeriilor de artă, al muzeelor, 
există o multitudine de resorturi 
ce compun pilonii materiali ai 
Dresdei. Industria și construcțiile, 
agricultura intensivă din împreju
rimile orașului, institutele de cer
cetări științifice, mulțimea școlilor 
de toate gradele constituie acele 
trainice temelii care au făcut și 
fac ca Dresda anilor socialismului 
să fie cu mult mai apropiatli de 
viața, de aspirațiile și împlinirile 
oamenilor. Iar nucleul din care 
se pulsează energii in arterele ora
șului este salba de uzine și 
fabrici, in întregime ridicate 
după război. Intre ramurile bine 
reprezentate se află construcțiile 
de mașini electrotehnice, electro
nica, industriile ușoară și alimenta
ră. Unități precum „Robotron" dis
pun de specialiști și muncitori cu

Dresdei
inaltă profesionalizare, de baza 
tehnică necesară producerii de in
stalații și aparatură din cele mai 
modeime.

Agi fost oaspeți ai colectivului 
de oameni ai muncii de la între
prinderea „Planeta" din Radebbel, 
un orășel cindva separat de Dres
da, acum devenit un „mare car
tier" al acesteia. Din halele de 
montaj, organizate in flux tehno
logic continuu, se pregăteau pen
tru a fi expediate beneficiarilor 
mașini poligrafice — produsul de 
bază al intreprinderil. 90 la sută 
din producție — ne spunea Al
brecht Kohn, șeful secției econo
mice — este destinată exportului, 
înalta competență a proiectanților, 
a muncitorilor și inginerilor se re
flectă în menținerea, chiar in ac
tualele condiții economice vitrege 
din lume, a cererilor ridicate de 
asemenea produse peste hotare. 
„Pentru noi — spunea Kohn — 
calitatea nu înseamnă numai pro
duse cu costuri reduse și 9 deose
bită fiabilitate în exploatare, ci 
am reușit să reducem consu
mul de energie al utilajelor, spo- 
rindu-le totodată productivitatea. 
Acesta este unul din atu-urile 
noastre". Gazdele ne-au informat 
despre preocupările lor in produc
ție, în viață. „Muncim și sperăm 
că liniștea și pacea vor putea fi 
asigurate. Ne bucurăm că prietenii 
români manifestă — ca și noi — 
aceleași sentimente, militează pen
tru împlinirea acelorași idealuri. Ne 
face o deosebită plăcere să subli
niem dezvoltarea colaborării dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre, devenită tot mai fertilă după 
fiecare din întîlnirile dintre tova
rășul Erich Honecker și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu1 — ne spunea 
inginerul Klaus Welch, șeful ser
viciului energetic al întreprinderii.

...La Dresda, aflindu-te printre 
făuritorii noii orinduiri pe pămint 
german, poposind in 'ntreprinderile 
și muzeele sale,'străbătindv-l car
tierele luminoase, vezi aievea cum 
vechiul oraș, pe lingă faptul că ‘Și 
păstrează valențele de preț des
prinse din calendarul vremurilor, 
iși adaugă mereu fațete moderne, 
demne de anii socialismului.

Ioan TIMOFTE

Cu prilejul celei de-a 34-a ani
versări a întemeierii Republicii De
mocrate Germane, președintele Ma
rii Adunări Naționale și ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România au adresat telegra
me de felicitare omologilor lor din 
această țară. Au mai trimis telegra
me de felicitare Consiliul Național 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetul Central al Uniu

nii Tineretului Comunist, alte orga
nizații de masă și obștești, instituții 
centrale organizațiilor și instituțiilor 
similare din R.D. Germană.

★
Cu același prilej, la întreprinderea 

bucureșteană „Electronica" a avut 
loc o întîlnire a ambasadorului R.D. 
Germane la București, dr. Siegfried 
Bock, cu oameni ai muncii din în
treprindere. în cadrul întîlnirli a 
fost evocată semnificația Întemeierii 
— cu 34 de ani în urmă — a Repu

blicii Democrate Germane și au fost 
prezentate realizările obținute de 
R.D.G. în edificarea societății socia
liste. S-au subliniat bunele relații 
statornicite între partidele, țările și 
popoarele noastre, evidențiindu-se 
importanța întîlnirilor dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Erich Honecker in dezvoltarea con
tinuă a acestor relații, în interesul 
ambelor țări și popoare, al cauzei 
socialismului și păcii.

(Agegpres)
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înfăptuirea dezarmării - cerință 
fundamentală pentru pacea 

și progresul tuturor națiunilor lumii

Voința unanimă a popoarelor europene

NAȚIUNILE UNITE 6. — Trimisul Agerpres, Nicolae Chilie, transmite: 
Principalele exigențe formulate in aproape toate discursurile rostite de 
reprezentanții statelor membre ale O.N.U. in dezbaterile de politică ge
nerală, care continuă in plenara Adunării Generale, se referă la necesi
tatea opririi actualului curs spre încordare și confruntare din viața inter
națională și a înseninării climatului politic mondial, la imperativul stăvi
lirii cursei înarmărilor și al realizării dezarmării, la crearea condițiilor co
respunzătoare pentru dezvoltarea și progresul fiecărui popor prin instaura
rea noii ordini economice internaționale, la reglementarea pașnică a con
flictelor și a tuturor diferendelor dintre state, la cerința întăririi rolului 
$i eficacității Organizației Națiunilor Unite in apărarea drepturilor inalie
nabile ale popoarelor la independență și dezvoltare de sine stătătoare, fără 
nici un amestec din afară, a dreptului lor la viață, la securitate și pace. 
Se degajă din această etapă a lucrărilor sesiunii că. în perioada actuală 
a vieții internaționale. în condițiile existenței unei multitudini de probleme 
complexe de interes general care iși așteaptă rezolvarea conform cu in
teresele de progres, bunăstare și pace ale națiunilor, este nevoie de mobi
lizarea eforturilor tuturor guvernelor, ale tuturor popoarelor pentru ela
borarea unor soluții democratice, echitabile și viabile, care să asigure un 
curs normal, pașnic, de înțelegere si largă cooperare internațională, de 
preîntâmpinare a unei conflagrații nucleare, distrugătoare, pentru progre
sul continuu al civilizației umane.

Să acționăm cu toții pentru

o singură cursă — cursa

civilizației, a păcii și pro

gresului
în discursul său, președintele Co

lumbiei, Belisario Betancour, a evo
cat pericolele mari acumulate în 
viața mondială ca urmare a rivalită
ților și divizărilor dintre principalele 

; state și grupări de state, a politicii 
i de forță și înarmări masive, care a 
l dus, în etapa postbelică, la un nu- 
! măr record de 150 de conflicte așa- 
i numite locale, mai mici sau mai 
' mari, unele dintre ele stinse, altele 
; în plină desfășurare, care constituie 
I grave amenințări la adresa libertății
■ și independenței popoarelor, a păcii 

mondiale.
j El a apreciat că aceste evoluții ne- 
I gative reclamă, cit nu este prea tîr- 
î ziu, o revizuire generală a modului 
; de conduită a statelor, trecerea la o 
[ nouă ordine mondială, în care locul 
î forței și al confruntării să-1 ia dia- 
: logul și negocierile în problemele de 

interes comun, locul cursei înarmări
lor să fie luat de un proces de de
zarmare, in care normele și princi
piile dreptului să fie respectate de 
toate statele, în care să se elimine 
decalajele economice, sărăcia, mize- 

! ria din lumea a treia, garantîndu-se 
I dreptul la dezvoltare independentă 
; al fiecărui popor.
j Un loc aparte în discursul șefului 
( statului columbian a fost acordat 
, problematicii importante a opririi
■ cursei înarmărilor și înaintării pe 
I calea dezarmării. Vorbind despre 
: uriașa risipă de resurse întrebuințate 
[ în etapa actuală pentru alimentarea 
j cursei tot mai costisitoare și mai pri

mejdioase a înarmărilor, el a arătat
; că, numai în timpul rostirii unui dis- 
. curs în dezbaterile generale din ple- 
j nara Adunării Generale a O.N.U., 
I care, de regulă, durează 25—30 de 
I minute, 50 de milioane de dolari sint 
I irosiți în întreaga lume pentru pro

ducerea și perfecționarea mijloacelor 
de distrugere.

Arătînd că sarcinile principale ale 
actualei sesiuni sint elaborarea de 
măsuri care să ducă la oprirea com- 

; petiției militare, la consolidarea pă- 
eii și asigurarea dezvoltării tuturor 
popoarelor, președintele Columbiei 
și-a încheiat discursul său cu ape- 

j Iul : „Să acționăm cu toții pentru o 
i singură cursă — cursa civilizației 
i umane ; pentru o singură limbă — 
; cea a păcii ; pentru un singur scop 
| — progresul întregii umanități".

în actuala situație internațională 
I complexă este in primul rind nece- 
1 sar să se urnească din punctul mort 
1 problema lichidării pericolului iz-
■ bucnirii unui război nuclear, a de- 
i clarat de la tribuna Adunării Gene

rale ministrul afacerilor externe al 
Cehoslovaciei, Bohuslav Chnoupek. 
Cehoslovacia, a spus el, nu respinge 
nici un fel de proiecte realiste în

ț vederea rezolvării situației Gomplexe 
din Europa, subliniind că este
incă posibilă o înțelegere în pro
blema eurorachetelor. Nu trebuie să 
uităm că, în politică, șansele pierdu
te, de regulă, nu se repetă și, de 
aceea, este in interesul Europei si al 
întregii lumi ca la Geneva să s« 
ajungă la o înțelegere.

După ce a făcut o trecere în re
vistă a situațiilor conflictuale din di
ferite regiuni ale lumii si a relevat 
necesitatea lichidării lor pe calea 
negocierilor, vorbitorul a subliniat 
că. și in condiții politice internațio
nale dificile, se poate ajunge la 
măsuri de însănătoșire a situației, 
fapt dovedit de încheierea cu succes 
a reuniunii de la Madrid din cadrul 
Conferinței pentru securitate si co
operare in Europa.

în încheierea cuvîntării sale, vorbi
torul s-a pronunțat pentru întărirea 
rolului O.N.U. în viața internaționa
lă. ca un forum deosebit de impor
tant al unirii eforturilor statelor în 
lupta pentru pace si securitate inter
națională.

Este necesară respectarea

stringent necesare progresului econo
mic si social al tuturor națiunilor.

Utilizarea unor uriașe resurse pen
tru dobindirea unor cantități masive 
de armamente, a declarat el, are 
consecințe directe și tragice pentru 
progresul țărilor in curs de dezvol
tare. Tensiunile permanente, la nivel 
global și regional, fac și ele ca nu
meroase state să-și deturneze resur
sele de la activitățile de dezvoltare 
presante, orientîndu-le în scopuri 
militare. Este, de aceea., imperativ 
să căutăm in comun soluții pentru 
a reduce tensiunile și, in primul rind, 
să acționăm cu fermitate pentru rea
lizarea dezarmării.

Izbucnirea unor crize la scară glo
bală, conflictele și tensiunile de tot 
felul — declara șeful delegației Ni
geriei. Alhaji Mohammed Bello — 
au fost agravate de cursa masivă a 
înarmărilor, in special a inarmărilor 
nucleare, care, in etapa actuală, re
prezintă cel mai mare pericol la 
adresa păcii și securității internațio
nale, a insăși supraviețuirii omenirii.

Situația internațională actuală, a 
continuat el, reclamă de urgență o 
acțiune concertată la scară globală 
pentru garantarea securității statelor 
mici, precum și a libertății lor in 
fața ingerințelor din. afară în trebu
rile lor interne. Relaxarea tensiunii 
din climatul politic mondial a deve
nit o prioritate urgentă, a comunită
ții internaționale, dar acest obiectiv 
esențial nu poate fi atins pe baza 
unor asemenea concepte negative 
cum sînt „echilibrul terorii", „sferele 
de influență", „descurajarea nu
cleară".

Este necesar, a subliniat el. să se 
depună eforturi la scară mondială 
pentru a se promova și întrona prin
cipiile coexistentei pașnice, pentru a 
se realiza autodeterminarea popoare
lor și a se încheia procesul de deco
lonizare.

Vorbitorul a apreciat că o altă 
problemă prioritară a actualei se
siuni o constituie examinarea apro
fundată a situației țărilor în curs de 
dezvoltare, a agravării decalajelor 
economice și a stării de subdez
voltare în scopul de a se ajunge 
la un acord asupra lansării nego
cierilor globale Nord-Sud în vede
rea instaurării noii ordini econo
mice mondiale.

O sarcină stringentă pentru

luții pentru problemele dificile cu 
care sint confruntate țările în 
curs de dezvoltare ca urmare a 
agravării situației lor economice 
și financiare, în principal din 
cauza crizei economice mondiale, 
a îndatorării lor masive, a ratei ex
trem de ridicate a dobînzilor. a mă
surilor protecționiste și a celorlalte 
bariere introduse in comerțul și 
schimburile economice mondiale de 
către statele industrializate. Vorbi
torul a preconizat adoptarea unui 
program de măsuri de urgență in 
favoarea țărilor in curs de dezvoltare 
care să includă sporirea substanția
lă a asistentei oficiale pentru dezvol
tare, îmbunătățirea situației țărilor 
sărace pe piața creditelor, amelio
rarea activităților Fondului Mone
tar Internațional în favoarea țărilor 
sărace, anularea datoriilor externe 
ale țărilor celor mai puțin dezvol
tate, elaborarea unui nou sistem fi
nanciar internațional, accesul mai 
larg și fără îngrădiri al produselor 
țărilor în curs de dezvoltare pe pie
țele mondiale, lansarea negocierilor 
globale în vederea instaurării noii 
ordini economice mondiale.

Problemele dezarmării nu

cleare sînt de importanță

crucială pentru însăși supra

viețuirea omenirii

strictă a principiilor coexis*

tenței pașnice
Ministrul de externe al Guyanei. 

Rashleigh Jackson, a arătat că. in 
concepția tării sale, deteriorarea din 
ultima perioadă a situației interna
ționale se datorează unor factori cum 
sînt recurgerea frecventă la forță, 
amestecul in treburile interne ale 
unor state suverane, nerespectarea de 
către o serie de țări a principiilor 
din Carta O.N.U., deși ele au subscris 
la aceste norme universale de com
portare. agravarea decalajelor econo
mice și a stării de subdezvoltare, es
calada nestingherită a cursei înar
mărilor și lipsa de progrese în sfera 
dezarmării, numărul mare de conflic
te în diferite părți ale globului.

Subliniind că dezarmarea a deve
nit o problemă urgentă si prioritară 
a cărei rezolvare nu mai poate suferi 
nici o amînare, vorbitorul a scos in 
relief că oprirea cursei inarmărilor 
și realizarea dezarmării. în primul 
rind a dezarmării nucleare, sînt dic
tate atît de interesele sunerioare a'e 
salvgardării păcii, cît șl de nevoia a- 
cută de a se elibera fonduri și resurse

toate statele : promovarea

soluțiilor pașnice la proble

mele controversate
Ministrul de externe al Emirate

lor Arabe Unite, Rashid Abdullah, a 
dedicat cea mai • mare parte a in
tervenției sale prezentării situației 
din Orientul Mijlociu, apreciind că 
perpetuarea acestui conflict, recru
descența sa sub diferite forme și la 
diferite intervale, cum este cazul 
ciocnirilor din Liban, plasează in 
stringentă actualitate intensificarea 
eforturilor O.N.U/ și ale comunității 
internaționale in ansamblul ei pen
tru elaborarea unei soluții de pace 
pe baza principiilor înscrise in re
zoluțiile O.N.U. El a relevat, de a- 
semenea. că. in fața agravării si
tuației internaționale, a existenței 
unui mare număr de focare de cri
ză si conflict in diverse regiuni ale 
lumii, este mai necesar ca oricind 
să se acționeze ferm pentru exclu
derea cu- desăvîrșire a politicii ba
zate pe forță și ingerințe in viața 
altor popoare și pentru respectul 

•normelor dreptului, al principiilor 
cuprinse in Carta Națiunilor Unite.

Considerăm, a spus el. că trebuie 
respectate cu strictețe dreptul fiecă
rui popor de a-și alege sistemul de 
guvernămint pe care il dorește și 
principiul neintervenției unor state 
in treburile interne ale altora.

Ministrul de externe al R. P. Ban
gladesh, Aminur Shamsud Doha, a 
evidențiat rolul deosebit .de impor
tant al mișcării de nealiniere ca for
ță politică autonomă a lumii con
temporane in promovarea normelor 
legalității Internationale, a obiecti
velor destinderii, cooperării și păcii, 
in reglementarea prin mijloace paș
nice a diferendelor dintre state. El a 
exprimat opinia că o sarcină funda
mentală și urgentă a comunității in
ternaționale și a O.N.U. în etapa ac
tuală o constituie promovarea de so

Ministrul de externe al Australiei, 
William Hayden, a menționat că, in 
concepția guvernului său. o proble
mă de cea mai mare urgentă ce 
confruntă omenirea o constituie opri
rea competiției militare actuale, 
trecerea la măsuri practice de dezar
mare, cu prioritate în domeniul nu
clear.

După ce a arătat că cel mai de 
seamă, drept al omului este dreptul 
la viață, vorbitorul a relevat : în 
ultimul an, am asistat în întreaga 
lume, în ciuda deosebirilor de vederi 
inerente, la ridicarea glasului po
poarelor împotriva cursei înarmări
lor. Acest glas trebuie să fie ascul
tat, în special /le către cei care au 
capacitatea de decizie la rnivel gu
vernamental. Sîntem în prezența unui 
refuz fundamental al popoarelor din 
întreaga lume de a accepta ca ome
nirea să fie distrusă de tehnologia 
militară.

Vorbitorul a declarat că de cea mai 
mare urgență trebuie să se bucure 
măsurile de dezarmare nucleară, 
cum sînt încetarea cursei înarmări
lor nucleare, interzicerea experien
țelor cu arme nucleare, reducerea și, 
în final, eliminarea arsenalelor nu
cleare. Problemele dezarmării nu
cleare, a subliniat el, sînt de impor
tantă crucială pentru însăși supra
viețuirea omenirii.

Primul ministru al Noii Zeelande. 
Robert Muldoon, și-a dedicat in Între
gime discursul problemelor coope
rării economice internaționale, apre
ciind că depășirea fenomenelor de 
criză din economia mondială, ate
nuarea decalajelor economice, și a 
stării de subdezvoltare constituie ce
rințe de bază ale instaurării unei păci 
durabile pe planeta noastră.

Vorbitorul s-a pronunțat pentru 
negocieri serioase, duse în spirit de 
conlucrare și respect reciproc, intre 
statele industrializate și țările in 
curs de dezvoltare in vederea rezol
vării actualelor probleme complexe 
din ecopomia și sistemul financiar 
mondial, ârătind că „interdependen
țele din economia' mondială sînt atît 
de mari, incit, practic, aceste proble
me nu pot fi rezolvate de o singură 
țară sau de un grup de state".

Trăim intr-o lume periculoasă. în 
care arsenalele nucleare sporesc. în
cordarea crește, iar criza economiei 
mondiale se adincește, a declarat in 
discursul său ministrul de externe 
al Pakistanului, Sahibzada Yaqub 
Ali-Khan. Sîntem martorii unei re
gretabile slăbiri a hotăririi statelor 
de a-și rezolva disputele conform 
Cartei O.N.U. Asistăm la o alarman
tă creștere a cazurilor de recurgere 
la forță, de amestec in treburile in
terne ale altor state. Aceasta repre
zintă o serioasă amenințare la 
adresa securității șr suveranității 
acestor țări.

Vorbitorul a apreciat că, in actua
lele condiții dificile din viața inter
națională, O.N.U., țările mici și mij
locii, nealiniate, in curs de dezvol
tare. popoarele lumii trebuie să-și 
amplifice acțiunile in direcția elimi
nării hotărite a forței din viața in
ternațională și a întronării respectu
lui față de principiile Cartei O.N.U. 
De asemenea, el a apreciat că o răs
pundere deosebită a statelor membre 
ale O.N.U. o constituie -impulsio
narea eforturilor în direcția opririi 
escaladei cursei înarmărilor și a rea
lizării dezarmării.

Dezarmarea, in special dezarmarea 
nucleară, a subliniat ministrul pakis
tanez, a devenit o necesitate abso
lută și urgentă. Sarcina presantă 
care confruntă comunitatea interna
țională este de a urmări schimbarea 
sensului cursei înarmărilor și de a 
ajunge, in final, la eliminarea arme
lor nucleare, aceste instrumente de 
sinucidere globală.

fntîlnîrî ale ministrului afacerilor 
externe al României

NAȚIUNILE UNITE 6. — Trimisul 
Agerpres transmite : Șeful delegației 
române la cea de-a 38-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U., tovară
șul Ștefan Andrei, ministrul aface
rilor externe, s-a intilnit cu pre
ședintele sesiunii in curs a Adunării 
Generale, Jorge Illueca (Panama).

Ministrul de externe român a avut, 
de asemenea, intilniri separate cu 
miniștrii de externe ai Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste, 
Iordaniei, Maltei, R.P. Chineze, II- 
ruguayului. Ciprului, Mexicului, Qa
tarului și Kuweitului.

In cursul intilnirilor au fost dis
cutate aspecte ale dezvoltării relați
ilor României cu țările respective 
pe plan economic și în alte sfere de 
interes comun. S-au efectuat schim
buri de păreri asupra problemelor

internaționale actuale aflate pe or
dinea de zi a sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Ministrul român a avut, totodată, 
o intîlnire cu Faruk Kaddoumi, șe
ful departamentului Politic al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
în cadrul convorbirii au fost rele
vate relațiile de prietenie și solida
ritate dintre România și O.E.P., do
rința de întărire în continuare a a- 
cestora. s-a efectuat un schimb de 
păreri în legătură cu problemele 
aflate pe agenda actualei sesiuni a 
Adunării Generale.

Tovarășul Ștefan Andrei s-a întîl- 
nit cu secretarul general al Ligii 
arabe, Chedli Klibi, și cu Edwin 
Mroz, președintele Institutului de 
studii privind securitatea Est-Vest.
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NU înarmărilor și • • atomice,
!

BELGIA: Pentru o Europă fără rachete nucleare
BRUXELLES 6 (Agerpres). - La o 

conferință de presă organizată la 
Bruxelles în legătură cu campania 
de tăamnă de luptă împotriva am
plasării de noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune in Europa, 
pentru retragerea și distrugerea ce
lor existente, s-a relevat că pînă 
în prezent și-au anunțat partici
parea 84 de partide politice, or-

ganizații de masă, sindicate, orga
nizații de tineret 
mără in rîndurile 
de oameni.

Campania de
na cu demonstrația națională de 
protest împotriva înarmărilor, care se 
va desfășura la Bruxelles la 23 oc
tombrie.

și altele, care nu- 
lor peste 4 500 000

toamnă va culmi-

Inițierea unor ample manifestații 
in Finlandapentru pace

HELSINKI 6 (Agerpres). — Con
federația Sindicatelor din Finlan
da a anunțat organizarea unor 
ample manifestații pentru pace în 
întreaga țară. Organizația, care to
talizează peste un milion de mem
bri. a chemat oamenii muncii să 
participe la marșurile păcii care se 
vor desfășura în localitățile țării

începind din săptămîna 
Totodată, Confederația 
lor a recomandat ca la 
brie să se înceteze lucrul in marile 
întreprinderi pentru a se protesta 
împotriva intensificării cursei înar
mărilor și a amplasării de noi ra
chete nucleare americane în Euro
pa occidentală.

următoare. 
Sindicate- 
26 octom-

In localitatea Schwăbisch Gmund, personalități ale vieții culturale din
R.F.G. au format un lanț viu in jurul cazarmei Bismarck, ca o formă 

de protest împotriva amplasării de noi rachete nucleare in R.F.G.

Personalități politice se pronunță 
dezarmăriiîn favoarea

BONN 6 (Agerpres). — Fostul 
prim-ministru al Olandei. Joop den 
Uyl, a declarat că amplasarea noi
lor rachete 
rază medie 
occidentală, 
va spulbera 
zării 
la Geneva — transmit agențiile 
Reuter și T.A.S.Ș. Luînd cuvîntul 
la o conferință pentru pace organi
zată la Koln de Uniunea sindica
telor vest-germane, Joop den Uyl a 
apreciat că îndeplinirea deciziei 
N'.A.T.O. trebuie aminată atit timp 
cît continuă tratativele de la Ge
neva.

nucleare americane cu 
de acțiune în Europa 
la sfîrșitul acestui an, 
toate speranțele reali- 

i unui acord sovieto-american 
Geneva

Proble- 
statelor 
dezar- 

con-

DELHI 6 (Agerpres) — 
mele dezvoltării pașnice a 
sînt indisolubil legate de 
marea totală și generală, de
solidarea păcii pe pămint — a de
clarat Indira Gandhi, primul mi
nistru al Indiei, țară ce deține pre
ședinția mișcării de nealiniere. In
tr-un interviu acordat cotidianului 
„Indian Express", premierul a 
menționat că dacă actuala cursă a 
înarmărilor nu este oprită, omeni
rea se va vedea amenințată de o 
catastrofă.
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DAMASC

Conducătorul delegației P.C.R. 
primit de primul ministru al R. A. Siriene
DAMASC 6 (Agerpres). — Tova

rășul Iosif Banc, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C C. al P.C.R.. șeful delegației Parti
dului Comunist Român care face o 
vizită in Republica Arabă Siriană, la 
invitația conducerii naționale a 
Partidului Baas Arab Socialist, a fost 
primit de Adbel Rauf Al-Kassem, 
primul ministru al Republicii Arabe 
Siriene.

Cu această ocazie s-a făcut o tre
cere în revistă a relațiilor de coope
rare economică și a schimburilor co
merciale dintre România și Siria, in 
lumina hotăririlor si înțelegerilor 
stabilite în cadrul intilnirilor de la 
București și Damasc dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Romă- < 
nia. și Hafez Al-Assad, secretar ge
neral al Partidului Baas Arab So
cialist. președintele Republicii Arabe 
Siriene. S-a subliniat dorința comu
nă de a se întreprinde și în conti
nuare măsurile corespunzătoare in 
vederea aplicării deciziilor stabilite 
la cel mai inalt nivel, pentru a se 
da noi dimensiuni raporturilor de 
cooperare rodnică și reciproc avan
tajoasă in domeniile economic și co
mercial.

Totodată, s-a constatat că există 
resurse și multiple posibilități pen

Vizita in Spania 
a rectorului Academiei

„Ștefan Gheorghiu"
MADRID 6 (Agerpres).* — La in

vitația Fundației de cercetări mar
xiste din Madrid. Dumitru Popescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., rectorul A- 
cademiei „Ștefan Gheorghiu", face o 
vizita in Spania.

în cursul convorbirilor care au a-‘ 
vut loc la Comitetul directorat al 
fundației s-a făcut un schimb de 
opinii asupra unor probleme actua
le ale gîndirii social-politice mar
xiste și cu privire la confruntările 
de idei din lumea contemporană in 
legătură cu transformarea înnoitoare 
a societății, cu fenomenele de cri
ză economică și politică pe plan in
ternational.

Rectorul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu" a avut, de asemenea, convor
biri la Secțiunea din Valencia a fun
dației. cu cercetători pe tărîmul ac
tivității teoretice marxiste.

Tentativă de lovitură de stat 

în Niger
NIAMEY 6 (Agerpres). — Primul 

miniștrii al Nigerului, Oumarou Ma- 
mane, a anunțat că, în noaptea de 
miercuri spre joi, în țară a avut loc 
o tentativă de lovitură de stat, eșua
tă, întreprinsă de un grup de per
soane înarmate, transmit agențiile 
internaționale de presă. Premierul a 
declarat că ordinea a fost restabilită.

Convorbiri între
ai P.C. Italian

ROMA 6 (Agerpres) — Georges 
Marchais, secretar general al P.C. 
Francez, care efectuează o vizită in 
Italia Ia invitația P.C. Italian, a 
abordat, împreună cu Enrico Berlin- 
guer, secretar general al P.C. Italian, 
în cadrul unei conferințe de presă, 
principalele teme ale situației poli
tice internaționale.

După cum informează agenția 
A.N.S.A., c^i doi conducători de par
tid au ceru) ca negocierile în pro
blema eurorachetelor să ducă la o 
reducere „la cel mai scăzut nivel po
sibil" a armajnentelor nucleare. în 
timpul tratativelor s-a arătat că 
este necesar să nu se instaleze noi ra
chete, iar cele existente trebuie de
zafectate. în opinia celor două par
tide, la tratativele de la Geneva ar

secretarii generali 
și P.C. Francez

trebui să participe toate țările euro
pene interesate, iar negocierile să 
continue pină la realizarea unui 
acord, fără ca între timp să fie in
stalate noi rachete.

P.C.I. șl P.C.F. și-au exprimat 
sprijinul deplin față de acțiunile mi- 
litanților pentru pace din Europa, 
evidențiind faptul că omenirea nu 
a cunoscut o mișcare pentru pace 
atit de puternică și de o asemenea 
amploare ca cea din zilele noastre.

In legătură cu Libanul, conducă
torii celor două partide au arătat că 
htit contingentul italian, cit și cel 
francez din forța multinațională nu 
trebuie să se lase implicate intr-un 
război civil, iar dacă tratativele în 
curs eșuează, să fie retrase.

Reuniunea ministeriala a tarilor nealiniate
NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). 

— La sediul din New York al Națiu
nilor Unite se desfășoară lucrările 
unei reuniuni ministeriale a țărilor 
nealiniate.

Discursul de deschidere a fost 
rostit de Narasimha Rao, ministrul 
afacerilor externe al Indiei, tară care 
asigură președinția reuniunilor țări
lor nealiniate. Referindu-se la recen
tele întilniri ale șefilor de stat și de 
guvern prezenți la Națiunile Unite, 
vorbitorul a exprimat părerea că ele 
au fost de. natură să contribuie în 
mod pozitiv la analizarea probleme
lor mondiale și la stimularea dialo

gului asupra chestiunilor majore 
care preocupă omenirea.

Participanții la dezbateri s-au refe
rit la activitățile și acțiunile mișcării 
de nealiniere după reuniunea de la 
Delhi și la gravitatea momentului in 
care se desfășoară actuala sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. Ei au 
subliniat necesitatea continuării ac
țiunilor ferme ale țărilor nealiniate 
pentru îmbunătățirea situației inter
naționale, pe linia aplicării documen
telor adoptate la cea de-a Vil-a 
Conferință la nivel înalt, din capi
tala Indiei.

tru diversificarea șl adincirea reia 
tiilor economice și schimburilor < 
merciale, in interesul popoarelor r< 
mân si sirian, al păcii și cooperări 
internaționale.

întilnirea s-a desfășurat într’ 
atmosferă cordială, de stimă si re 
pect reciproc.

★
Cu ocazia prezenței la Damasc, 

șeful delegației Partidului Comunist 
Român a avut o întîlnire cu’ Mah
moud Al Zou’Bi, președintele Con
siliului Poporului din Republica 
Arabă Siriană.

Procedîndu-se la o trecere în re
vistă a relațiilor de prietenie și co
laborare fructuoasă dintre cele două 
țări și popoare prietene, s-a con
statat cu satisfacție că se depun e- 
forturi susținute de ambele părți 
pentru intensificarea și adincirea lor 
in toate domeniile de activitate.

S-a evidențiat rolul deosebit care 
revine parlamentelor, organizațiilor 
de masă și obștești pentru adincirea 
raporturilor de conlucrare și apro
piere dintre cele două țări si po
poare. in .vederea sporirii contribu
ției lor la instaurarea unui climat 
de pace și înțelegere în întreaga 
lume.

întilnirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie. înțe
legere și stimă reciprocă.

„Poporul român iși făurește 
cu mindrie și încredere 

viitorul''
Apariția Ia Beijing a unei cărți 

consacrate României
BEIJING 6 (Agerpres) — tn edi

tura. „Cunoștințe despre lume", din 
Beijing, a apărut cartea „Prin lo
curile unde curge Dunărea — în
semnări despre Romania" de Li 
Nihglai, publicistă la „Ziarul Po
porului".

Cartea, bogat ilustrată, prezintă 
momente semnificative din istoria 
veche și contemporană a țării 
noastre, precum și realizările po
porului roman sub conducerea 
P.C.R. în anii construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

In prefața volumului se relevi : 
„Romania este o țară socialistă de 
care ne leagă sentimente de priete
nie frățească, față de care poporul 
nostru nutrește interes și preocupa
re", subliniîndu-se că „citind fiecare 
din cele 34 capitole ale cărții, ce 
descriu realitățile, oamenii vor lua 
cunoștință mai ales despre drumul 
de lupte grele pe care l-a străbătut 
eroicul popor roman, despre felul 
in care iși făurește el, cu mindrie 
și încredere, viitorul său minunat".

ORIENTUL MIJLOCIU
• în Liban s-au înregistrat noi încălcări ale acordului de 
încetare a focului • Apeluri pentru intensificarea eforturilor 

pentru o reglementare pașnică în zonă
BEIRUT 6 (Agerpres). — în cursul 

zilei de joi, in Liban s-a înregistrat 
o inmulțire a cazurilor de încălcare 
a acordului de încetare a focului, în 
special în regiunea Beirutului și in 
zonele muntoase de la est și sud- 
est de capitală, transmite agenția 
France Presse.

în noaptea de miercuri spre joi, 
în împrejurimile din sudul orașului 
s-au produs noi schimburi de focuri. 
Numeroase căi rutiere din zona su
dică a Beirutului și din apropierea 
aeroportului internațional au fost 
închise traficului.

AMMAN 6 (Agerpres). — Proble
ma centrală a conflictului din O- 
rientul Mijlociu este soluționarea 
cauzei juste a poporului palestinian 
— a declarat regele Hussein in toas
tul rostit la banchetul oferit in o- 
noarea cancelarului vest-german 
Helmut Kohl, aflat in vizită la Am
man. Regele Iordaniei a lansat un 
apel la intensificarea eforturilor de 
pace in Orientul Mijlociu, pentru gă
sirea unei soluții juste cauzei po
porului palestinian — informează a- 
genția M.E.N. El a cerut, de ase
menea. tuturor țărilor să-și aducă 
contribuția la încetarea conflictului 
iraniano-irakian. Ia prevenirea extin
derii acestuia in regiune.

Răspunzind. cancelarul Helmut 
Kohl a declarat că țara sa este gata 
să-si aducă contribuția la identifica
rea unei soluții juste în problema O- 
rientului Mijlociu, pe baza dreptu
lui la existență și securitate al tu
turor statelor din zonă și a dreptu
lui poporului palestinian la autode

terminare. El a subliniat importan 
ța accelerării procesului de pace șl 
depășirii tuturor obstacolelor care 
ii stau in cale, inclusiv cele determi
nate de politica Israelului de con
struire de noi așezări în teritoriile 
arabe ocupate.

LONDRA 6 (Agerpres). — Noul 
lider al Partidului laburist din Ma
rea Britanie, Neil Kinnock, a decla
rat că se pronunță în favoarea sta
bilirii unui stat palestinian indepen
dent. pe malul vestic al Iordanului și 
în zona Gaza — relatează agenția 
Reuter. De asemenea, liderul labu
rist a precizat că, după părerea sa, 
participarea Organizației pentru Eli
berarea Palestinei la negocierile de 
pace în Orientul Mijloțiu este o con
diție indispensabilă pentru reușita 
■unor asemenea negocieri — adaugă 
agenția Reuter.

,,O soluție la problema Orientului 
Mijlociu trebuie să includă crearea 
unui stat palestinian, iar laburiștii 
trebuie să sprijine pe deplin drep
tul palestinienilor la autodetermina
re" — a subliniat el.

TEL AVIV 6 (Agerpres). — Mișca
rea „Pace acum !", din Israel, a acu
zat poliția israeiiană că trece sub 
tăcere acțiunile agresive Ia care se 
dedau coloniștii din teritoriile ocu
pate împotriva locuitorilor arabi. Un 
dosar continînd date exacte în acest 
sens, referitoare in special la inci
dentele din luna iulie, din localită
țile Hebron și Kyriat Arba, a fost 
remis recent ministrului israelian al 
apărării, Moshe Arens.

AGENȚIILE de PRESA
pesciirt

REUNIUNE A UNOR ȘEFI DE 
GUVERNE VEST-EUROPENE. Un •

LA GENEVA a avut loc o reu
niune plenară a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. la negocierile 
privind limitarea și reducerea ar
mamentelor strategice.

ZBORUL COMPLEXULUI SPA
ȚIAL SOVIETIC. După cum rela
tează agenția T.A.S.S., activitatea 
cosmonauților Vladimir Liahov și 
Aleksandr Aleksandrov la bordul 
complexului spațial „Saliut-7" — 
„Soiuz T-9“ continuă. Un loc deo
sebit in această activitate revine 
diferitelor cercetări și experimente 
tehnico-științifice și biologice.

SITUAȚIA DIN SALVADOR. 
Postul de radio „Farabundo Marti" 
al forțelor insurgente salvadoriene 
a anunțat constituirea. în departa

mentul Chalatenango, din nordul 
tării, a primelor autorități revolu
ționare departamentale. Departa
mentul Chalatenapgo se află in 
proporție de 90 la sută sub contro
lul forțelor Frontului Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională 
din Salvador — a precizat postul 
de radio amintit.

ÎMPRUMUTURI. în primele 
nouă luni ale acestui an. Franța a 
contractat împrumuturi externe in 
valoare totală de 12 miliarde do
lari, relevă un raport al Organiza
ției pentru Cooperare Economică și 
Dezvoltare (O.E.C.D.) dat publici
tății la Paris. Datoria externă a 
Franței se ridică acum la 53—55 
miliarde dolari, informează agenția 
France Presse.

ÎNTÎLNIRE FRANCO-AFRICA- 
NA LA NIVEL ÎNALT. în locali
tatea franceză Vittel s-au încheiat 
lucrările celei de-a X-a reuniuni 
franco-africane la nivel înalt. Re
prezentanții a 38 de state africa
ne. intre care 24 de șefi de stat 
și de guvern, au examinat. îm
preună cu oficialitățile franceze, 
problemele stringente cu care se 
confruntă in prezent țările Africii, 
în cadrul reuniunii a fost subli
niat faptul că criza economică mon
dială „iși face simțite efectele dra
matice în țările in curs de dezvol
tare" și că țările occidentale in
dustrializate nu au acordat acestor 
state ajutor, așa cum s-au angajat 
in diferite foruri internaționale.

purtător de cuvînt al guvernului 
grec a anunțat că, la propunerea 
primului ministru al Greciei. An
dreas Papandreu, la Atena se va 
desfășura — in perioada 16—17 oc
tombrie a.c. — o reuniune a unor 
șefi de guvern socialiști din cinci 
tari vest-europene. Vor participa 
premierii Franței. Spaniei. Italiei și 
Portugaliei, impreună cu cel al țării 
gazdă. Grecia. S-a precizat că nu 
va fi stabilită o ordine de zi. intre 
principalele subiecte evocate ur- 
mind să figureze dezarmarea, des
tinderea. relațiile Nord-Sud și si
tuația economică mondială.

PREMIUL NOBEL PENTRU LI
TERATURA pe 1983 a fost atribuit 
de Academia suedeză scriitorului 
englez William Golding, în vîrstă 
de 72 de ani. Printre romanele cele 
mai cunoscute ale autorului pre
miat se numără „împăratul muște
lor" (1954) — tradus și în româ
nește. î<n afară de romane. William 
Golding a scris poezii și piese de 
teatru.

UN CICLON care s-a abătut a- 
supra statului indian Andhra Pra
desh a provocat moartea a 17 per
soane — informează agenția P.T.L
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