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Ambasadorul Republicii Cooperatiste Guyana
Președintele Republicii Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, a primit, simbătă. pe
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Philip Nathaniel Chan, care și-a
prezentat scrisorile de acreditare in
calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Republicii Coo
peratiste Guyana in țara noastră,
(Continuare in pagina a V-a).

Ambasadorul Sultanatului Oman
Sîmbătă, 8 octombrie, președinte
le Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. â primit

pe Salem Ismail Suwaid, care și-a
prezentat scrisorile de acreditare in
calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Sultanatului
Oman în țara noastră. (Continuare
in pagina a V-a).

Recoltarea, transportai
produselor și însdmințârile

lucrări de mare actualitate, care trebuie să concentreze,
in continuare, toate forțele satelor

L TODOR lin

• Pînă în seara zilei de 7 octombrie porumbul a fost
cules de pe 88 la sută din suprafața cultivată.
• Porumbul recoltat și aflat încă în cîmp să fie transpor
tat mai repede la locurile de depozitare prin buna utilizare a
camioanelor, tractoarelor cu remorci și atelajelor.
• Griul a fost însămințat pe 56 la sută din suprafața pre
văzută, ceea ce impune ca acum să se lucreze noaptea la
pregătirea terenului, iar ziua ia însămînțări, pentru ca vitezele
zilnice să fie mult depășite.

Rezultate rodnice, care deschid noi perspective pentru dezvoltarea conlucrării prietenești
româno-bulgare, în folosul ambelor popoare, al cauzei socialismului, păcii și progresului

încheierea convorbirilor
oficiale dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu
și tovarășul Todor Jivkov
Simbătă, 8 octombrie, s-au încheiat
convorbirile oficiale dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Todor Jivkov, se
cretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.
în cadrul ultimei runde de convor
biri, desfășurate în aceeași atmosferă
de caldă prietenie, de stimă și înțe
legere reciprocă, cei doi conducători
de partid și de stat au relevat cu
satisfacție caracterul rodnic al schim
burilor de păreri avute în aces
te zile, in probleme bilaterale șl
Internaționale de interes comun.
A fost reafirmată convingerea că în
țelegerile stabilite cu prilejul actualei

întîlniri vor contribui la dezvoltarea
tot mai puternică a conlucrării din
tre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist Bulgar, la ampli
ficarea și aprofundarea în continua
re a colaborării multilaterale dintre
România și Bulgaria, pe plan politic,
economic, tehnico-științific. cultural
și în alte sfere de activitate, la în
tărirea prieteniei tradiționale dintre
popoarele român și bulgar, în folo
sul și spre binele lor, al cauzei ge
nerale a socialismului și păcii.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov au convenit să continue
dialogul fructuos româno-bulgar la
nivel înalt, care are un rol esențial,
determinant în promovarea largă a
bunelor raporturi dintre partidele,
țările și popoarele noastre, vecine și
prietene.

Toamna în Cîmpia lalomiței
Cîmpia lalomiței se întinde calmă, sub minglierea soarelui cald al
acestei toamne de aur. Vatră de piine a tării. Bărăganul isi revarsă
darnic roadele in hambare, oferindu-și cu generozitate culcușul pentru
sămința viitoarelor recolte. Acum, cind ceea ce numim obișnuit cam
pania agricolă de toamnă se apropie de sfirșitși pe aceste meleaguri,
am poposit o zi in citeva unități agricole din Bărăganul ialomițean.
Despre spiritul gospodăresc, perativei. doi oameni intirzie In
tr-un dialog molcom, aproape ne
prin cuvîntul realizărilor
obișnuit pentru temperamentul lo
cuitorilor de aici. Erau președin
Deși mal sint aproape trei luni
tele cooperativei. Aureliu Cioc, șl
pînă la sfirșitul anului, prbbabil că
inginerul-șef. Gheorghe Mihai. Fac
Limbutu Constantin. Stoica Jipa
citeva socoteli, mai ajustează pro
sau alții ca ei. fermieri fruntași la
C.A.P. Miloșești, pot să-și facă so
gramul zilei următoare.
— Cum închdiați acest an agri
cotelile gospodărești cu privire la
munca și rezultatele hărniciei lor col ? — il întrebăm pe președin
din acest an. Cu producții de po tele cooperativei.
— Bine, dacă ținem seama de
rumb de 9 500—10 000 kg știuleți la
condițiile naturale neprielnice, și
hectar, formațiile conduse de ei se
prost dacă ținem seama de ceea ce
situează cu certitudine în fruntea
întrecerii în acest an, cind natura ne-am propus. Am încheiat recolle-a fost ostilă, singurul lor aliat
Florea CEAUȘESCU
rămînînd munca.
MIhai VIȘOIU
Se înserase. Satul își aduna oboseala unei zile de muncă, tre(Continuare in pag. a IlI-a)
cind spre odihnă. La sediul coo
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CEREMONIA PLECĂRII
DIN CAPITALĂ
Simbătă, 8 octombrie, s-a încheiat
vizita de prietenie in țara noastră pe
care a efectuat-o. la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Todor
Jivkov, secretar general al Comite;tului Central al Partidului Comunist
Bulgar, președintele Consiliului de
Stat al Republicii Populare Bulgaria.
Noua tntilnire a conducătorilor de
partid și de stat ai României și Bul
gariei, convorbirile purtate în aceste
zile reprezintă un eveniment de o
deosebită semnificație în cronica bo
gată a legăturilor trainice dintre
partidele, țările și popoarele noas
tre.
Ceremonia plecării înaltului oas
pete a avut loc pe aeroportul Otopeni.
Pe frontispiciul aerogării se aflau
portretele tovarășilor Nicolae
Ceaușescu și Todor Jivkov. încadra
te de drapelele de stat ale celor
două țări. Pe mari pancarte erau în
ăcrise, in limbile română și bulgară,
urările : „Să se dezvolte și să se în
tărească continuu relațiile de priete
nie frățească, solidaritate și colabo
rare multilaterală dintre Partidul
Comunist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară
Bulgaria
„Trăiască colaborarea și
solidaritatea dintre țările socialiste,
dintre forțele progresiste și antiimperialiste !“.
Tovarășul Todor Jivkov a sosit la
aeroport împreună cu tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Oamenii muncii care se aflau pe
aeroport au făcut tovarășilor Nicolae
Ceaușescu și Todor Jivkov o caldă
și entuziastă manifestare de priete
nie, în care și-a găsit expresie sa
tisfacția pentru noul dialog la nivel
înalt româno-bulgar, menit să contribuie la extinderea și aprofundarea
continuă a relațiilor dintre țările și
popoarele noastre, in folosul reci
proc, al cauzei păcii și colaborării
in Balcani, în Europa, în întreaga
lume. Ei purtau portrete ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu și ale tova
rășului Todor Jivkov, scandau cu
Însuflețire numele celor doi condu
cători de partid și de stat, pentru
prietenia dintre România și Bulga
ria.
O gardă militară a prezentat onoruL S-au intonat imnurile de stat
ale Republicii Populare Bulgaria și
Republicii Socialiste România. Tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jiv
kov au trecut în revistă garda de
onoare.
Tovarășul Todov Jivkov și-a luat
apoi un călduros rămas bun de la
persoanele oficiale române venite
»ă-l salute pe aeroport.
Erau prezenți tovarășii Gheorghe
Oprea. Gheorghe Pană, Miu Dobres
cu, loan Totu, membri ai C.C. al
P.C.R., ai guvernului, generali, alte
persoane oficiale.
Au fost de față Gheorghe Cioară,
ambasadorul României la Sofia, și
Todor Stoicev, ambasadorul Bulga
riei la București.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a
luat rămas bun de la tovarășii Petăr
Mladenov, Andrei Lukanov, de la
celelalte persoane oficiale bulgare.
Un grup de pionieri a oferit tova-

Ziua petrolistului
Bătălia pentru primul lot tontinuă

rășilor Nicolae Ceaușescu și Todor
Jivkov buchete de flori.
La scara avionului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor
Jivkov și-au strîns cu căldură miinile, s-au îmbrățișat prietenește,
manifestîndu-și incă o dată satisfac
ția pentru vizita efectuată, pentru
convorbirile avute, care se înscriu ca
un nou și important moment în dez
voltarea re’ațiilor de prietenie și co
laborare dintre Partidul Comunist
Român și Partidul Comunist Bulgar,
dintre țările și popoarele noastre.
La ora 11,30 aeronava prezidenția
lă a decolat.
La plecarea de pe aeroport, bucureștenii prezenți aici au făcut din
nou o caldă manifestare de dragoste
și prețuire tovarășului Nicolae
Ceaușescu, scandînd cu însuflețire
numele partidului, al secretarului
său general. Tineri și tinere i-au
oferit frumoase buchete de flori, în
soțite de emoționante cuvinte de sti
mă și respect S-a dat, astfel, expre
sie sentimentelor de înaltă aprecie
re pe care întregul nostru popor le
poartă conducătorului partidului și
statului nostru, pentru activitatea
prodigioasă pe care o desfășoară, de
dicată progresului multilateral al
țării, creșterii prestigiului internațio
nal al României socialiste, păcii, co
laborării și înțelegerii în lume.

Printre sondorii Schelei de producție petrolieră
Zemeș — Bacău
Bine izolat fonic,
motorul
ARO-ului
roșu in care ne depla
săm nu reușește să acopere apelurile izvorite din difuzor :
— Sint 200. vreau
204, recepție...
— 232. pleci imediat

— 203, vă raportăm

„Acesta.
ultimul,
este indicatorul radiotelefonului de pe ma
șina directorului, ce
lelalte sint ale bazei,
brigăzii a 6-a și trac
torului de intervenție
al electricienilor". Ex
plicațiile le primim de
la inginerul Dumitru
Popescu.
directorul
tehnic cu producția al
Trustului de forajextracție Moinești, alături de care ne
aflam *în mașină. As
cultam în continuare
și mă gindeam că tot
^așa, cu un astfel de

apel anodin, au fost
anunțați electricienii
de la 232 și în urmă
cu vreo 20 de zile,
cind cițiva arbori, doborîți de furtună, au
căzut peste liniile electrice,
paralizind
sondele brigăzilor a
5-a și a 6-a. Toată
structura
Geamăna
era la pămînt. Practic,
jumătate din producția zilnică a Schelei
Zemeș putea fi compromis^. Dar n-a fost.
De serviciu pe 232
erau atunci Vasile
Pintilie, Nicolae Alupei și Ion Cernat.
Schimbul lor se ter
minase. Ar fi putut să
plece acasă. Chiar au
și plecat, dar la... ava
rie. Au cerut și ajuto
rul celor de la „înaltă
tensiune". în trei ore
totul a revenit la nor
mal.
Asemenea
oameni
are Schela de produc-

tie petrolieră ZemeșBacău. îi are cum i-a
crescut. Indiferent cit
de grea ar fi o anu
mită situație, nimeni
nu pleacă acasă pînă
cind totul nu reintră
în normalul cel de
toate zilele. Iar exem
ple sint cu duiumul.
Săptămîna trecută, la
sonda 638 Tazlău se
executau lucrări de
reparații capitale. Le-a
condus maistrul prin
cipal Constantin Dobre. A plecat la fami
lie după 32 de ore,
frint de oboseală, dar
satisfăcut că si-a fă
cut datoria. Dar și atunci nu s-a dus decît
după ce i s-a ordonat
să se odihnească !
Nu-i singurul care
procedează așa. La fel

Mircea BUNEA
(Continuare
in pag. a II-a)

al Republicii Populare Bulgaria
La invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, tova
rășul Todor Jivkov, secretar general
al Comitetului Central al Partidului
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, a efectuat o vizită de
prietenie in România, in perioada
6—8 octombrie 1983.
Tovarășul Todor Jivkov și persoa
nele care l-au însoțit au vizitat mu
nicipiul Ploiești și obiective econo
mice din județul Prahova.
Inalților oaspeți bulgari li s-a re
zervat o călduroasă primire, fiind
întîmpinați pretutindeni cu senti
mente de stimă și simpatie, expresie
a tradiționalelor raporturi de priete
nie, colaborare și bună vecinătate
dintre Republica Socialistă România
și Republica Populară Bulgaria, a
satisfacției față de noul dialog româno-bulgar la nivel înalt.
într-o atmosferă prietenească, to
varășul Todor Jivkov a înmînat to
varășului Nicolae Ceaușescu. tovară
șei Elena Ceaușescu medalia jubi
liară „Gheorghi Dimitrov".
Tovarășul Nicolae Ceaușescu si
tovarășul Todor Jivkov au avut con
vorbiri, care s-au desfășurat în spirit
de înțelegere deolină, de încredere
și stimă reciprocă.
La convorbiri au participat :
Din partea română : tovarășii Miu
Dobrescu, membru supleant al Co-

mitetulul 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., viceprimministru al guvernului, președintele
părții române in Comisia mixtă gu
vernamentală româno-bulgară de co
laborare economică și tehnico-științifică. Aurel Duma, membru al C.C.
al P.C.R., ministru secretar de stat
la Ministerul Afacerilor Externe,
Constantin Mitea, membru al C.C. al
P.C.R., consilier al secretarului ge
neral al partidului și președintelui
Republicii. Gheorghe Cioară, amba
sadorul României la Sofia.
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 in Comisia mixtă gu
vernamentală bulgaro-română de co
laborare economică și tehnico-științificâ, 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.
în cadrul convorbirilor, tovarășul
Nicolae Ceaușescu șl tovarășul Todor
Jivkov s-au informat reciproc în le
gătură cu modul în care se îndepli
nesc hotărîrile Congresului al XII,lea al Partidului Comunist Român șl,
respectiv, ala Congresului al XII-lea

al Partidului Comunist Bulgar, cu
preocupările și realizările oamenilor
muncii din cele două țări in con
strucția socialismului.
Cei doi conducători de partid și de
stat au examinat stadiul relațiilor
dintre Republica Socialistă România
și Republica Populară Bulgaria, mo
dul in care se realizează hotărîrile și
înțelegerile la nivel înalt și au ex
primat satisfacția pentru rezultatele
importante obținute.
S-a relevat că relațiile românobulgare se dezvoltă și se adincesc
continuu în toate domeniile, pe baza
principiilor
marxișm-leninismului.
ale egalității depline în drepturi, in
dependenței și suveranității naționa
le, a Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală din 1970.
S-a subliniat marea Însemnătate a
întîlnirilor tradiționale dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor
Jivkov pentru dezvoltarea ascenden
tă a colaborării dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist
Bulgar, dintre Republica Socialistă
România și Republica Populară Bul
garia. dintre popoarele român și bul
gar, în domeniile politic, economic,
tehnico-științific și* cultural.
S-a dat o apreciere pozitivă rela
țiilor fructuoase dintre guverne,
parlamente, ministere de ramură,
organizații de masă și obștești din
cele două țări.
(Continuare in pag. a V-a)
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DE ZIUA LOR, CINSTIRE MUNCII PETROLIȘTILOR I

FAPTUL
DIVERS I

I
I

Și un îndemn: ȚĂRII CÎT MAI MULT ȚIȚEI!
Sărbătorim astăzi „Ziua petrolistu
lui", zi in care întregul nostru popor
cinstește munca tenace și plină de
dăruire a celor care scot din adincurt
„aurul negru", produs de o excepțio
nală însemnătate pentru dezvoltarea
bazei energetice și de materii prime
a țării.
Detașament de frunte al clasei
noastre muncitoare, petroliștilor le
revin in acest an și in întregul cin
cinal sarcini deosebit de mari și com
plexe in extracția unor cantități cit
mai mari de țiței și gaze, aducindu-și
o contribuție sporită la asigurarea
independenței energetice a țării. Așa
cum a subliniat In repetate rinduri
tovarășul Nicolae Ceaușescu, înde
plinirea programelor pentru sporirea
producției de țiței și gaze peste pre
vederile inițiale ale cincinalului pre
zintă o mare însemnătate pentru
progresul, in ritm susținut, al econo
miei noastre.
Măsurile stabilite in prima parte a
acestui an, vizind reorganizarea uni
tăților din cadrul Ministerului Petro
lului, programul de dotare tehnică a
industriei extractive de țiței și gaze,
cit și trecerea, de la 1 septembrie,
la majorarea retribuțiilor oamenilor
muncii din sectorul de extracție Și
foraj asigură un cadru superior de
activitate muncii din această ramură,
care trebuie să se reflecte in ridica
rea mai rapidă a producției de hidro
carburi. Ferm hotăriți să îndepli
nească sarcinile ce le revin pentru
exploatarea in condiții de maximi
eficiență a zăcămintelor, pentru va
lorificarea superioară a țițeiului și
gazelor, muncitorii și specialiștii din
industria petrolieră întîmpină ziua
lor cu rezultate importante in mun
că. Astfel, de la începutul acestui an
producția zilnică de țiței a sporit cu
1 200 tone, rezultate merituoase obținind colectivele schelelor Zemeș,
Titu și Moșoaia, care au realizat
peste plan 6 200 tone de țiței. Tot
odată, ca urmare a finalizării lucră
rilor de foraj au intrat in producție
în această perioadă 818 sonde noi,
cu un aport de 4 720 tone țițeilzi. Re
zultate notabile se înregistrează in
domeniul producției de gaze și valo
rificării lor superioare.
Țara are nevoie de cit mal mult
petrol ! Pentru a răspunde acestei
mari și patriotice îndatoriri, petroliștii își consacră toate forțele, acționind in spiritul îndemnurilor ți exigențelor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, muncind fără pre
get, cu înaltă răspundere muncito
rească și elan revoluționar pentru a
realiza sarcinile pe acest an, pentru
a-șl aduce o contribuție sporită la
creșterea mai puternică a bazei ener
getice și de materii prime a țării.

I

Telegrama adresată

De

trei ori
mai repede

tovarășului Nicolae Ceaușescu
de participant» la adunarea festivă

de la Schela de extracție Boldești
Sîmbătă la amiază, la clubul
Schelei de extracție Boldești, veche
zonă petrolieră a țării, a avut loc
o adunare festivă consacrată „Zilei
petrolistului", tradițională sărbă
toare a oamenilor muncii din in
dustria extt activă de petrol și gaze.
Au participat tovarășii Gheorghe
Vlad, ministrul petrolului. Dumitru
Ionaș, secretar al Comitetului ju
dețean Prahova al P.C.R., reprezen
tanți ai uniunii sindicatelor pe ra
mură, numeroși oameni ai muncii
din schele de petrol ți alte unități
de profil din țară.
Adunarea a fost deschisă de
Marin Toma, președintele comitetului sindical al Schelei de extracție Boldești.

Din partea consiliului de condu
cere al Ministerului Petrolului au
fost adresate cu acest prilej participanților la adunare, tuturor petroliștilor țării calde felicitări,
urări de noi succese, de bine și
sănătate.
Despre semnificația evenimentului sărbătorit a vorbit ministrul
petrolului, care a subliniat impor
tantele realizări ale industriei noas
tre petroliere, îndeosebi în ultimii
18 ani, de cînd în fruntea partidu
lui și statului se- află cel mai sti
mat și iubit fiu al poporului nostru,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. con
tribuția personală a secretarului
general al partidului, sprijinul și
îndrumarea permanente acordate

Cv, ocazia sărbătoririi „Zilei petrolistului-, ccl peste
120 000 dc oameni ai muncii din industria extractivă
de petrol și gaze, animați de cele mai înalte senti
mente de stimă, dc devotament și dragoste fierbinte
față de dumneavoastră, tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, vă adresează cu profund respect
și din tot sufletul calde mulțumiri pentru deosebita
gri.iă, sprijinul și îndrumarea pe care dumneavoastră
personal le acordați dezvoltării industriei extractive
de petrol și gaze, in vederea creșterii continue a pro
ducției de țiței, gaze, gazolină și etan, valorificării
superioare a acestora, precum și îmbunătățirii per
manente a condițiilor de muncă și de viață ale petro
liștilor, ale întregului nostru popor.
Muncind cu abnegație și apliclnd In practică pre
țioasele indicații date de dumneavoastră cu ocazia
analizelor activității noastre și a vizitelor dc lucru
în unități petroliere, am obținut rezultate importante
în acțiunea pentru redresarea producției de țiței, pen
tru realizarea programelor privind forajul și exploa
tarea sondelor de mare adlncime, creșterea factorului
de recuperare a țițeiului din zăcăminte, forajul și ex
ploatarea sondelor marine. Ca urmare a măsurilor și
acțiunilor întreprinse, a eforturilor depuse de petro
liști pentru realizarea sarcinilor ce Ie revin din hotă
rî: ile Congresului al XII-Iea si Conferinței Naționale
ale Partidului Comunist Român, vă raportăm că uni-

dezvoltării industriei extractive de
petrol și gaze, creșterii continue a
producției de țiței, valorificării su
perioare a acestei bogății naturale.
Vorbitorul a evidențiat condițiile
noi de muncă și viată ale petroliș
tilor, faptul că ei beneficiază, de
la 1 septembrie, de majorarea re
tribuțiilor intr-un procent superior
celui mediu pe economie, cîștigul
suplimentar lunar ridieîndu-se la
peste 40 milioane lei.
Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, participapții la adunarea
festivă au adoptat textul unei
pHrpcof <3
telegrame
tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar
general al partidului, președintele
Republicii Socialiste România, in
care se spune, între altele

tăți cu o importantă pondere In producția totală <•?
țiței a țării realizează planul producției zilnicede
_
țiței și fae in continuare eforturi, alături de celelalte
scitele, pentru realizarea planului pe anul 1983 și recu
perarea restanțelor.
Au fost intensificate lucrările pentru forajul son
delor ți punerea in producție a noi capacități de ex
tracție in zonele de mare productivitate, precum și
pentru lichidarea rătninerilor in urmă la forajul dc
cercetare, creindu-se astfel condiții pentru realizarea
obiectivelor din programele privind creșterea produc
ției de țiței și gaze peste prevederile din cincinal. O
deosebită importanță se acordă dezvoltării lucrărilor
geologice și de foraj pe platoul continental al Mării
Negre, in scopul grăbirii punerii în exploatare a re
zervelor de țiței descoperite in această zonă.
Vă raportăm, tovarășe secretar general, că oamenii
muncii din schelele și unitățile noastre, toți petroliștii
țării au primit cu nemărginită bucurie ți deosebită
satisfacție noile măsuri de majorare a retribuțiilor
personalnlui muncitor în actualul cincinal și de per
fecționare a sistemului de retribuire. Ne angajăm să
acționăm cu toată hotărirea pentru realizarea sarcini
lor deosebite ce ne revin nouă, petroliștilor» pentru a
ne aduce o contribuție de eca mai mare importanță la
progresul întregii noastre economii. Ia sporirea avuției
naționale și asigurarea independenței energetice a țării.

BĂTĂLIA PENTRU PRIMUL LOC CONTINUĂ
sînt și maiștrii Nicolae
Dîrlău, Dumitru Jelea,
Constantin Vlașca, Grigore Constantinescu, Ion
Porojnicu, Pompiliu Minculescu..,.
Datorită unor astfel de
oameni. Schela de pro
ducție petrolieră Zemeș
ocupă primul loc în în
trecerea dintre unitățile
din domeniul extracției
țițeiului și gazului me
tan. De la începutul anului și pînă la 1 oc
tombrie. sondorii de aici
au extras în plus, față
de plan. 3 410 tone de
țiței. Ei au mărit coeficien
tul de exploatare a sonde
lor de la 97.4, cit era anul
trecut, la 97,5. Depășiri
importante au Înregistrat
și la producția marfă
vîndută și încasată, pro
ducția netă și productivi
tatea muncii, iar chel<' '
tuielile totale șl cele: materiale au fost sub cele
planificate.
Sint încorporate aici
măsuri tehnologice de
intensificare a extracției
de țiței si gaze (in 8 luni
s-au aplicat cu 250 de operatii mai mult decit se
planificase, cifra totală a
acestora depășind 1 000
de fisurări hidraulice,
tratamente cu solvent!
etc. ; este ca si cînd l-ai
aiuta oe un om, în pofi
da îmbătrînirii sale fi
rești. naturale, « să-și
crească forța fizică. Fru
mos, nu ?). La realizarea
sporului de producție din
acest an au contribuit în
mod hotărîtor menține-

rea in exploatare a Intregului fond de sonde (un
merit substanțial în acest
sens ii are formația con
dusă de maistrul Virgil
Micu, secundat de șefii
de echipă Ion D. Toma
și Ion C. Paiu, care, nur
mai .prin reparația ope
rativă a cinci sonde, au
reușit să obțină 550 tone
de țiței), extinderea in
jecției de apă la încă
două dintre zăcămintele
schelei (numai ca efect
al acestor injecții. în 8
luni s-a reușit extrac
ția a 137 000 tone de ți
ței), precum și punerea
în producție a 28 de
sonde noi (pentru aceasta
cei de la extracție au de
tașat în ajutorul celor de
la foraj trei brigăzi ca să
poată fi săpate mai re
pede puțurile amplasate
pe zăcămintele Zemeșului).
Este de remarcat că In
fruntea brigăzilor
de
producție petrolieră au
fost numiți ingineri și
subingineri
cotați în
schelă' ca fiind dintre cei
mai buni ; brigăzi care
după vechea organizare
nu se ocupau decît de
extracție și intervenții,
dar care acum au primit
ca sarcini și lucrările de
reparații
capitale la
sonde, și lucrările de pu
nere in producție, și cele
menite să crească facto
rul final de recuperare a
țițeiului din zăcămînt. și
cele mecano-energetice.
Noua formă de organi
zare a muncii petroliști- •
lor din Schelă, precum și
aplicarea acordului glo*

tV
PROGRAMUL 1
8,00 Dialog cu elevul de la seral. Ma
tematică
Almanahul familiei
De strajă patriei
Bucuriile muzicii (color). Enesciana. O Integrală a operei marelui
muzician român. „Oedip" (partea
a Vl-a)
satului
(parțial
color)
10,00 Viața
11.45 Lumea copiilor • Telefilmoteca de
ghiozdan: ,,Ivanhoe". Episodul 3
13,00 Album duminical (parțial color).
Din sumar: Telex: un reportaj de
Ziua petrolistului; muzică popu
lară și ușoară; desene animate ;
umor; Telesport
17,30 Micul ecran pentru cel mici (co
lor). Vis pentru univers: Un pas
pe Lună, doi pași pe Pâmint. Adaptare după Marin Sorescu
18,00 Film serial: „Fram" (color). Pro
ducție a Studioului de film TV
In colaborare cu Casa de filme
Cinci. Film de Elisabeta Bostan.
Episodul 7 : O glumă nesărată
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
(parțial color) • De
Ziua petrolistului
10,20 Floarea din grădină. Spectacol
realizat la Deva, Prezintă Tudor
Gheorghe
20,05 Telec'nemateca
(color).
Ciclul
„Mari actori": „Căpitanul". In dis
tribuție: Jenn Mara's. Baarvil,
Elsa Mart'nelli, L'se Delamare. Re
gia: Andrâ Hunebelle
Varietăți muzicale
Telejurnal (parțial color) * Sport
• Avanpremieră săptămlnală TV
18,00
11,30
12,00
12,15
12,45
13,10

PROGRAMUL 2
Muzica?... nimic mai simplu! (II)
Muzică ușoară
Instantanee
Melodii populare
Carnet cultural
Farmecul muzicii

I

bal au dus nu numai la
sporirea producției, dar și
la sporirea retribuțiilor
celqr de aici.
— Care sînt, după pă
rerea dv., calitățile care
nu trebuie să lipsească
sondorilor ? — întreba
sem tot in mașină pe in
ginerul Dumitru Popescu.
— Cei patru „C“ : cap,
curaj, calm, corectitudine
— ne-a răspuns. Dealtfel,
vă veți convinge imediat.
Iată, am și ajuns.
Oprim la sonda 328. E
amplasată pe structura
Geamăna-Nord.
Discu
tăm cu sondorul-șef An
ton loja.
Ne spune :
„Ne-a plăcut foarte mult
faptul
că
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a rea
mintit vechea
deviză
muncitorească «nici mun
că fără pîine, nici pîine
fără muncă». Asta în
seamnă că trebuie să apiicăm cu mai multă fer
mitate principiul socia
list după care veniturile
pot fi nelimitate in ra
port cu munca și ca re
zultat al muncii, dar că
nu mal trebuie tolerate
veniturile fără muncă. Pe
leneși, pe cei care mai
gîndesc că pot trăi fără
muncă ori cu muncă mat
puțină îi facem noi să
înțeleagă că problema
este foarte serioasă.
— Dumneavoastră cit
cîștigați ?
— Ca oricare alt son
dor-șef cu
vechimea
mea. Bine, adică. Mai
ales că ne și policalificăm...
Aveam să mă conving
ulterior că mulțl sondori-

14.15 Clubul tineretului
14,50 Teatru TV : , .Neîncredere ln foi
șor" de Nelu Ionescu. Regia: Eu
gen Todoran
16.35 Desene animate: „Slndbad mari
narul"
17,00 Serată
muzicală TV. Puncte de
contact Intre știință și muzică
19.00 Telelurnal • De Ziua petrolistului
19,20 Telerama
19,50 Caleidoscop muzical
21,05 Din marea carte a patriei
21.30 Jaz în nocturnă
22.30 Telejurnal

Luni, 10 octombrie
PROGRAMUL 1
15,00 Telex
15,05 Emtsiune ln limba maghiară (par
țial color)
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Pentru dezarmare, pentru pace
20.30 A patriei cinstire — emisiune de
‘
versuri
20.40 Panoramic economic
21,10 Tezaur folcloric (color). „Nuntă In
Tara Oașului" — film premiat la
Festivalul „Curcubeul"
de
Ia
Moscova
21.35 La zi ln 600 de secunde
21,45 „Dublura" — episodul 3 (color)
22.30 Telejurnal (partial color)

PROGRAMUL 2
15,00 Telex
15.05 Tineri interpret!
15.35 Cenacluri aie tineretului, Pentru
pacea planetei Pămtnt
16,00 La Început de săptâmlnâ
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Moștenire pentru viitor. Al. Sahia
/— un scriitor al clasei muncitoare
21,00 Publicitate
21,10 De pretutindeni. Din fauna Balca
nilor (ID
21.40 Muzică de cameră
22,00 Pagini muzicale de mare popu
laritate. Din literatura română $1
universală
22,30 Telejurnal

șefi s-au calificat și ca
șoferi și că. în general,
la Zemeș, preocuparea
pentru policalificare, pen
tru învățătură se află in
centrul atenției tuturor.
Gheorghe Anton de Ia
brigada a 2-â era doar
șofer pe tractor ; s-a ca
lificat și ca sondor-șef ;
Ion Sirghie era sondorșef, acum este si șofer.
Cum se descurcă ? Jude
cați și dv. : deține locul
I pe unitate In Întrecerea
socialistă. Alți 51 de trac
toriști și șoferi învață
acum să devină și son
dori. La Schela Zemeș nu
există nici un ț>m care
să nu fie cuprins la
vreuna dintre formele
organizate de pregătire
profesională. Nicolae Legănuș, contabilul-șef al
schelei, ne relata că. pe
această bază, cu astfel
de oament care știu nu
numai cum și ce să facă,
dar și cit, se poate aplica
și mai bine principiul
autoconducerii și autogestiunit muncitorești, că
disciplina a devenit mai
fermă și că fluctuația a
scăzut cu 15 la sută față
de perioada corespunză
toare a anului trecut.
La atelierul de gazecompresoare am discutat
cu
maistrul
Nicolae
Leonte, despre care auzi
sem că este un înfocat
susținător ai economiilor.
„Singur n-aș putea face
nimic, mă ajută foarte
mult echipa de reparații.
Notăti-i pe
lăcătușii
Gheorghe Cristea, Ni
colae Spătaru, Costică
Diaconu...
Și adaugă !

teatre
• Teatrul Național
(14 7171,
sala
mică): Ploșnița — 10; Hagl Tudose
— 15;
Comedie de modă veche —
19,30; (sala Atelier): Inocentul — 10,30;
Harap Alb — 19.
• Filarmonica
„George
Enescu(15 68 75, Ateneul Român): Recital de
chitară: Piero Bonaguri (Italia) — 19.
• Opera Română (13 18 57): La piață,
Choplniana, Bolero — 11; Rigoletto
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11): La
calul bălan — 10,30; Văduva veselă
— 19.
• Teatru! „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46):
Amintiri — 10; Mobilă și durere —
15; Luna dezmoșteniților — 19; (sala
Grădina Icoanei, 12 44 16): Cabala blgoților
___ ___
__ unui
10;. Anchetă
asupra
tinăr care nu a făcut nimic — 19.
• Teatru! Mic (14 70 81): Ca frunza
dudului — io; Niște —
țărani — 15;
Fluturi, fluturi — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Stop
pe autostrada — 15; Politica — 20.
• Teatrul de comedie (16 64 60): N-am
timp — 10,30; Turnul de fildeș — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, ___
sala
Magheru): Jocul vieții și al morfll —
19,30); (sala Studio): Calandria — 19.
• Teatrul Gluleștl
(sala Majcsttc,
14 72 34): Arta conversației — 10; In
cidentul — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy): Vacanță la Bucu
rești — 16; Doctore, sint al dv. —
19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45):
Take, lanke și Cadir — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70):
Intre caftan și smoking — 11; Se
caută o stea — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 25 55):
Albă ca Zăpada și cel 7 pitici — 10,30.

„Nu uităm nici o clipă
de faptul că trebuie să
ne rentabilizăm, că de
munca noastră depind
cîștigurile noastre, bună
starea noastră. De aceea,
sîntem atenți cu fiecare
leu investit, cu fiecare
leu pe care 11 cheltuim,
...în amonte de Moinești. Ia vreo 10 km. va
lea Tazlătllui Sărat se
îngustează brusc în punc
tul numit de localnici
„La Foaie". într-un an,
vîntul suflă aici „doar"
365 da zile și se aude
precum foalele unei forje
de dimensiuni cosmice.
Cele două dealuri, care
înghesuie valea, se nu
mesc — toponimicele
vorbesc de la sine despre
„comportamentul"
lor
prin anotimpuri — Bă
lana și Secătura. La poa
lele lor se află sediul
Schelei de producție pe
trolieră Zemeș. Acolo,
Intr-una din serile tre
cute, l-am întîlnit în sala
de raport pe inginerul
Gheorghe Dona, directo
rul schelei, și pe Vasile
Anlței. secretarul comite
tului de partid. Discutau
despre fruntași.
Cine
sînt ? — întreb. îmi În
tind o listă. O copiez :
locul I — brigada 6 ; lo
cui II — brigada 1...
înaooiez hirtia. înțeleg
că petroliștii de la Zemeș
iși fac datoria cu răspun
dere. Nu întimnlător sint
primii pe țară în Întrece
rea socialistă dintre uni
tățile din domeniul ex
tracției de țiței și gaz
metan.

i

• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): Șori
celul șt păpușa — 11.
• Circul București (11 01 20): ropeye
marinarul și Corabia veseliei — 10 :
16; 19,30.

in
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Zgomotul este unul din factorii mediului Înconjurător cu influență
binecunoscută asupra randamentului muncii și chiar asupra sănătății.
Prof. unlv. dr. Sergiu MANESCU, directorul Institutului de igienă și să
nătate publică, autor al unor originale cercetări și lucrări științifice in
acest domeniu, face recomandări pentru prevenirea unor tulburări legate
de expunerea la intensități mai mari sau continue de zgomot

X
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• Baloane de curcubeu: VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18;
20. GLORIA (47 45 75) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Program de desene animate — 9.30;
12,30; 15,30; Drumul oaselor — 17 30;
19,30: DOINA (16 35 38).
• Trandafirul galben: TIMPURI NOI
(15 61 10) — 9: 11,15: 13.30: 16: 18 : 20.
• Misterele Bucureștilor : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18;
20,15, la grădină — 19, CULTURAL
183 50 13) — 9; 11,15: 13,30; 13,45; 18;
20,15, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Secretul
dfrului:
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15,30: 18 : 20.
• Un surls ln plină vară: DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• B. D. ta munte șl la mare: FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Haiducii Iul
Șaptecal:
PACEA
(60 30 85) — 15.30; 17,30; 19,30,
• întoarcerea din
Iad: MIORIȚA
(14 27 14) - 9;
* 11,15;
’
13,30; 13,45; 18;
20.
• Revanșa: MUNCA (21 50 97) — 15;
17,15; 19,30.
• Nea Mărln miliardar:
ARTA
(213186) — 9; 11; 13: 15; 17,15, la
grădină — 19.
• Răzbunarea haiducilor:
PRO
GRESUL (23 94 10) — 18; 18; 20.
• Cascadorul
Hooper:
STUDIO
(59 53 15) - 10: t2; 14; 16; 18; 20. COTROCENI (49 48 48) — 15; 17.15; 19,30.
• S-a tnttmptat ling* Rostov: SCALA
(1103 72) - 9; 11,15; 13^0; 15,45; 18;

— Dar, in fond, ce este zgomotul 2
Pentru diferite persoane același su
net poate fi considerat slab sau foar
te puternic.
— In mod clasic, fizicienii definesc
zgomotul ca o succesiune de sunete
aoeriodice sau neregulate, de inten
sități și frecvente diferite. Pentru
noi. medicii, chiar si o melodie poate
deveni zgomot, de aceea spunem că
in medicină este considerat zgomot
orice sunet care intîlnește organismul
intr-un moment nepotrivit. Dacă me
lodia care ne place cel mai mult o
ascultăm Intr-un moment cînd ne
deranjează, ea devine zgomot.
Spre deosebire de ceilalți factori
poluanți ai mediului, zgomotul are
un caracter subiectiv foarte pronun
țat. Zgomotul motorului mașinii nu
îl deranjează pe
cel de la' volan,
dar cei din jur îl
suportă mai greu;
zgomotul
unei
cascade.'desi poa
te ajunge la in- •
tensităti
foarte
mari, este ascul
tat cu plăcere de
turiști, pe cînd ronțăitul unui șoricel
deranjează pe oricine.
— Dar inversul zgomotului, liniș
tea, pînă la ce limite este odihni
toare 2
— Nici lipsa totală a zgomotului,
adică liniștea absolută, nu este favo
rabilă organismului. Unui orășean
obișnuit cu zgomotul, liniștea dintr-un sat izolat îi poate provoca. în
mod paradoxal, o stare de nervozi
tate. La cosmonaut» cane se antre
nau în camere complet insonorizate
s-a constatat o stare de anxietate, de
teamă care poate fi determinată de
o serie de factori intre care liniștea
este cea mai importantă. Dovadă că
după ce s-a introdus un ceas în ca
mera silențioasă, tic-tacul acestuia
i-a făcut să își revină.
— Dacă zgomotul poate fi conside
rat un rău necesar, care sint totuși
limitele lui obiective ?
— Unitatea de măsură a zgomotu
lui este decibelul, insă și el are un
grad de subiectivitate pentru că. de
exemplu, zero decibeli este momentul
cînd urechea nu percepe ; dar aceas
ta nu înseamnă că în acel moment
nu există sunete. Maximum de inten
sitate este considerat a fi de 130 de
cibeli datorită faptului că senzația
auditivă se transformă în senzație
dureroasă. Din cercetările și studiile
Întreprinse s-a constatat că pînă la
30 decibeli este zona liniștită, cînd
zgomotul nu are nici o influentă asupra organismului. în spitale, lo
cuințe, locuri de odihnă nu trebuie
să existe mai mult de 30 decibeli,
ceea ce ar însemna cei mult vorbirea
șoptită. între 30 și 60 decibeli este
zona acțiunii șubiective, psihologice,
20, FESTIVAL (15 «3 84) —
15; 17: 19.
• Drumul spre victorie: PATftIA
(11 86 25) - 9: 11.45; 14,30; 17,15; 20,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 8,45: 11,15;
14; 17; 19.30, FAVORIT (45 31 70) — 9;
11,30; 14,15; 17; 19,45, EXCELSIOR
(65 49 45) - 9; 11,45; 14,30; 17; 19,45.
• Visînd Ia Zambezi: CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Călărețul cu calul de aur: LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20.
• Intllnlre eu tinerețea: VIITORUL
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Valul verde: POPULAR (35 15 17)
— 15; 17,15: 19,30.
0 Chirurgul Schroth — 20; Un co
mando pentru apa grea — 15; 17,15:
DRUMUL SĂRII (3128 13).
• Cuscrii: CAPITOL (16 29 17) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, Ia grădină
— 18,45.
• Vulcanul: GRIVIȚA (17 08 58) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
• Kagemusha: UNION (13 49 04) —
10; 13; .16; 1&
• Omul păianjen se întoarce: LIRA
(317171)
-----15.30: ----17.30: ----19.30. ’la grădină
19.15. FLACĂRA (20 33 40) —
13,30 15.30; 17,30: 19,30.
• Elvis: FLOREASCA (33 29 71)
0;
11; 13; 15,30; 17,45; 20, AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
• 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.
• Domnul miliard: TOMIS (2149 46)
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădi
nă — 19,
• Hercule cucerește Atlantida: MO
DERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, la grădină — 19.
• Femela dlsnărută: GRADINA FES
TIVAL (15 63 84) — 18.
• Iubire fără soare: GRADINA GLO
RIA (47 46 75) — 19.
• Clnd dragostea se întoarce: PARC
HOTEL (17 08 58) — 19,15,

ln care fiecare _.
reacționează
. _____ în ___
felul
6ău. unii fiind deranjați, alții nu.
de același zgomot. între 60 și 90 de
cibeli este zona influențelor funcțio
nale (asupra inimii, plăminilor, apa
ratului digestiv, glandelor endocrine
etc), iar de la 90 la 130 decibeli este
intensitatea care influențează ure
chea (influențe otologice). în func
ție de aceste influențe s-au stabilit
și limite : pînă la 30 decibeli în lo
cuințe. pînă la 60 în stradă, pînă la
90 in întreprinderi. Vorbirea șoptită
înregistrează 20—30 decibeli, radioul
70—80 la o intensitate obișnuită, un
aspirator degajă 70 decibeli, trintitul
ușii oină la 80, cîntatul 85. troleibu
zul pînă la 70, tramvaiul pînă la 90,
avionul supersonic peste 130 etc.
— In ce fel acționează zgomotul de
mare intensitate
asupra organis
mului 2
— Au fost fă
cute studii. în di
ferite țări. în spe
cial in întreprin
derile in care pro
cesul de produc
ție implică un
prag mai înalt de zgomote. Specialiștii au ajuns încă mai de mult
la concluzia că urechea are capaci
tatea de a se adapta și redresa. Dacă
zgomotul este prea mare, ea nu îl
mai percepe decît de la o anumită
limită in 6us. eliminîn.du-l pe cel de
intensitate mai mică. Fenomenul este
însă reversibildupă ieșirea din
zona cu zgomot de intensitate mare,
auzul redevine normal. Deci, chiar
și la cei care lucrează în locuri cu
zgomot urechea își redobindește
acuitatea dacă pe stradă și acasă li
mitele acestuia sint normale.
— Dar dacă nu i se oferă aceas
tă alternativă, de liniște, ce tulburări
pot să apară in organism 2
— Surditatea este una din tulbu
rările grave care apare însă numai
în condiții extreme. Hipoacuzia (scă
derea acuității auzului) poate 6ă apară însă și la persoane care nu sînt
expuse zgomotului de intensități
foarte mari. Un studiu efectuat în
Suedia, pe baza audiogramelor făcu
te tinerilor recruți, arată că la dis
tanță de zece ani numărul tinerilor
cu tulburări de auz a crescut cu
10—15 la sută, tulburări determinate
nu de zgomote mari, ci de condițiile
de viată obișnuită ale acelor per
soane.
Se știe că odată cu avansarea ln
vîrstă scade acuitatea, (finețea auzu
lui) datorită sclerozei care afectează
timpanul și oscioarele de transmite
re a vibrațiilor, de la nivelul urechii
mijlocii. Or, studii recente făcute in
regiunea Amazoane, ce populații pri
mitive. arată că aici nu se cunoaște
presbiacuzia (scăderea acuității auzu
lui datorită vînstei) decit la oamenii
cei mai bătrini. Ceea ce înseamnă că
lipsa zgomotului face să se instaleze
mult mai tîrziu acest fenomen. în
orașele foarte zgomotoase, presbiacuzia apare mai devreme. în mod nor
mal ea se manifestă încenînd de Ia
50—55 ani. însă nu la toate persoa
nele. în funcție si de factorul gene
tic, dar în metropolele foarte mari
oricum fenomenele apar mai devre
me.
— Zgomotul acționează însă nu
numai asupra urechii...
— Da. el influențează în măsură
foarte mare sistemul nervos și func
țiile creierului, fapt constatat în mod
obiectiv oe bază de electroencefalo
gramă. Zgomotul este un factor per
turbator psihic, el poate produce
insomnii, scăderea capacității de lu
cru și chiar psihoze, nevroze, psihas
tenii. Prin intermediul s'stemului
nervos, zgomotul poate acționa si
asupra inimii — prin creșterea ten
siunii arteriale, asupra respirației
(influențează frecventa șt amplitu
dinea mișcării toracelui), asupra di
gestiei (.secrețiile digestivei, glande
lor endocrine, in special tiroida. Nu
întîmolător hipertiroldia. care acum
a devenit foarte frecventă în multe
țări, este asoc'ată cu creșterea nive
lului zgomotelor.
în ce privește măsurile și m'jloaeele concrete de prevenire a efecte
lor nocive ale zaomotu'ui există o
gamă foarte largă și cele mai multe
măsuri depind de noi. Obiceiul unor
tineri de a pune la maximum s.n’rate’e muzicale duce cu timpul la
scăderea acuității aud'tive si la ce’elalte tulburări ale sistemului nervos,
inclusiv la scăderea randamentului
muncii. O recomandare țin să o fac
și celor care trebuie să poarte antifoane : să nu le considere un mijloc
de protecție facultativ, folosirea lor
fiind în interesul propriei sănătăți.
Convorbire realizată de

Elena MANTU
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Un mare cazan de la Termo
centrala din Paroșeni trebuia să
intre in reparații. Pentru execu
tarea lucrărilor erau planificate
12 zile. Inginerul Adrian Rovinaru, șeful Șantierului construcții-montaj Electrocentrale Deva,
împreună cu maistrul Aurel
Aruncuteanu și șefii de echipe
Gheorghe Rădău și Branislav
Ijoc de la lotul Paroșeni au sta
bilit tehnologiile de lucru, au
pregătit totul, ca la carte. Apoi,
împreună cu lăcătușii, sudorii și
montorii au pornit la treabă.
Schimburile de lucru nu s-au
mai numărat in ore. S-a muncit
cu bărbăție și abnegație, zi și
noapte, neîntrerupt. Toți știau că
orice oră ciștigată pentru func
ționarea cazanului inseamnă un
plus de energie electrică pulsată
in sistemul energetic național.
Și iată că, în loc de 12 zile, lu
crarea a fost executată in numai
4 zile !
Ce inseamnă asta 2 S-au ciștigat aproape un milion de kilowațiloră energie electrică.
E ceva !

Așezare dacica
la Cucuteni
La Cucuteni, județul Iași, lo
calitate vestită in toată lumea
prin străvechea cultură care-i
poartă numele, cadre universi
tare și studenți de la Universi
tatea „Alexandru Ioan Cuza" și
cercetători de la Institutul de
arheologie „A. D. Xenopol" din
Iași au descoperit urmele unei
așezări dacice datind din seco
lele V—IV înaintea erei noastre
Intre altele, se apreciază că
unul din mormintele descoperite
acum ar fi aparținut unei căpe
tenii locale.
Intrucit această descoperire
prezintă o mare atracție nu nu
mai pentru specialiști, ci și pen
tru vizitatori, îndeosebi tineri,
s-a hotărit protejarea corespun
zătoare a exponatelor și moder
nizarea drumului de acces pînă
la ele.

Merită!
In localitatea Dioșod, din ju
dețul Sălaj, la casa cu numărul
85, locuiește unul dintre cei
mai prlcepuți crescători de al
bine. Și asta, nu de ieri, de
alaltăieri, ci de aproape patru
decenii. Cineva l-a intrebat dacă
o astfel de îndeletnicire este
rentabilă, la care el a răspuns :
— Păi cum să nu fie 2 Am
predat in acest an la stat peste
2 000 de kilograme de miere,
sute de kilograme de polen, apilarnil și alte produse. Spune și
dumneata, nu merită oste
neala 2
— Merită !

La datorie
Prezent la datorie, impiegatul
de mișcare Gheorghe Hobba de
la stația C.F.R. Bratca urmărea
atent cu privirea cum treceau
pe dinaintea sa, unul după altul,
vagoanele trenului 4 004. La un
moment dat, impiegatului i s-a
părut suspect modul in care ruta
un vagon. S-a uitat mai bine 5*
a zărit un fus de osie aprins.
Imediat a anunțat stația Piatra
Craiului. Aici, in deplină ordine
și in mod operativ, vagonul
defect a fost scos de ceferiști
din garnitură și călătorii mutați
in altul, după care trenul Și-ă
continuat cursa normală.
După cum ne scrie corespon
dentul nostru voluntar Teodor
Balmoș, datorită atenției și înal
tului spirit de răspundere ale
impiegatului de mișcare a fost
preintimpinat un nedorit eveni
ment rutier.

FiuL ca și tatăl
Dumitru Bangiu din Slatina
are o mare și statornică pasiu
ne : construiește machete de
avioane. Pînă acum a realizat
peste 100 de machete cu multă
migală, iscusință și răbdare.
Machete care reproduc aidoma
originalele. La confecționarea
lor folosește materiale... refolosibile. Din colecția lui nu lipseș
te nici un exemplar din gama
avioanelor românești de la
I.A.R. pînă la ultima realizare
a tehnicii românești in materie
— ROMBAC — 1-11.
O pasiune care a devenit...
molipsitoare și pentru fiul său,
Gabriel, in vîrstă de 10 ani.
Confecționează și el machete de
avioane, dar vrea să-și întreacă
tatăl. Gabriel și-a propus să
devină și... aviator.
Succes !

După 30 de anî
Cu 30 de ani in urmă, primii
absolvenți ai Școlii profesionale
„Tractorul" din Brașov porneau
spre locurile de muncă unde fu
seseră repartizați, cu entuzias
mul tinereții și cu o mare dorin
ță de a pune umărul la con
struirea unor tractoare despre
care „să se ducă vestea".
Intr-adevăr, vestea despre
tractoarele românești s-a dus
peste mări și zări, fiind solici
tate acum in peste 80 de țări de
pe toate meridianele.
Tinerii de acum 30 de ani s’nt
astăzi muncitori specialiști, teh
nicieni și ingineri de inaltă ca
lificare. Dintre aceștia, 83 lu
crează și astăzi in aceeași mare
uzină care este „Tractorul", și
au hotărit ca la 15 octombrie si
se reîntilnească, după 30 de ani,
cu colegii lor de promoție, aflați
in diferite locuri de muncă din
toată țara. O reîntilnire in ca
drul căreia, la strigarea catalo
gului, se speră să răspundă cu
toții „prezent".
Nu ne rămine decît să le do
rim „La bună revedere !".
Rubrică realizată de

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii"
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Exemplul fruntașilor
Prin telegrame adresate tovarășului
Nicolae Ceaușescu, alte județe raportează
încheierea culesului culturilor de toamnă
și a însămînțărilor
Oamenii muncii de pe ogoarele JUDEȚULUI DOLJ au încheia»
simbătă recoltatul porumbului pentru consum in ogor propriu pe
întreaga suprafață.
în telegrama adresată, cu acest prilej, tovarășului Nicolae
C’eaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, de către Comitetul jude
țean Dolj al P.C.R., se spune, între altele : „Urmind strălucitul
dumneavoastră exemplu de pasiune, dăruire și eroism, activiștii de
partid și de stat au acționat și acționează cu energie și răspundere,
mobilizind la lucru toți cooperatorii, mecanizatorii, specialiștii, în
treaga forță aptă de muncă a satelor, studenții, elevii, militarii, oa
menii muncii de la orașe veniți in ajutor pentru a strînge la timp
și fără pierderi recolta.
în aceste zile acționăm pe un front larg, ziua și noaptea, pentru
încheierea cit mai grabnică a insămînțârii griului pe Cele 135 300 ha.
din care pînă acum am realizat mai mult de 50 la sută, pentru
transportarea în ritm mult mai susținut a produselor destinate fon
dului central al statului și fondului de furaje, stringerea legumelor
și fructelor, recoltarea și transportul sfeclei de zahăr, adunarea de
pe cimp și conservarea corespunzătoare a furajelor."
Oamenii muncii de pe ogoarele JUDEȚULUI HUNEDOARA au
Încheiat stringerea recoltei de porumb și cartofi de pe întreaga
suprafață planificată.
„Ferm hotăriți să transpunem exemplar în viață imperativele pe
care le-ați formulat dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, se spune în telegrama adresată cu acest prilej
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România, de Co
mitetul județean Hunedoara al P.C.R., țăranii cooperatori și cu gos
podărie individuală, mecanizatorii și cadrele tehnice din agricultura
hunedoreană se preocupă cu întreaga răspundere comunistă și mun
citorească de finalizarea grabnică a însămințării griului. în același
timp, se acționează cu toate forțele la recoltarea sfeclei, legumelor
și fructelor, la onorarea în cele mai bune condiții a prevederilor la
fondul de stat la toate produsele, convinși fiind că astfel vom asi
gura înfăptuirea principiilor autoconducerii și autoaprovizionării
teritoriale."
Folosind din plin timpul prielnic, forțele umane și mecanice,
oamenii muncii din agricultura JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN au
încheiat simbătă însămințarea culturilor de toamnă — orz, rapiță și
grîu — pe întreaga suprafață planificată, de 40 000 ha.
în telegrama adresată cu acest prilej tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, de către Comitetul jude
țean Caraș-Severin al P.C.R., se arată : „Vă rugăm să considerați
acest succes, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca
o expresie a profundei recunoștințe pe care, împreună cu întreaga
țărănime din patria noastră, lucrătorii din unitățile agricole ale
județului o au față de grija permanentă pe cane o acordați dez
voltării și modernizării agriculturii românești, precum și a hotăririi
neclintite de a înfăptui neabătut obiectivele noii revoluții agrare,
de a ridica pe trepte calitativ superioare activitatea din această
ramură de bază a economiei naționale. Permiteți-ne să vă infor
măm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că ne apro
piem și de încheierea recoltării porumbului pe suprafața aflată in
cultură și desfășurăm o activitate susținută pentru transportarea
operativă , a .producției obținute în hambare. Printr-o organizare
corespunzătoare a muncii am reușit să livrăm în baze întreaga can
titate de porumb pentru fondul de stat".
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TULCEA

Peste tot se poate lucra
cu viteze sporite
în județul Tulcea, simbătă 8 oc
tombrie mai erau de semănat cu grîu
32 968 hectare, din cele 77 500 hecta
re planificate. în ultimele zile însă,
unitățile agricole tulcene au depășit
substanțial viteza de lucru stabilită.
Vineri, 7 octombrie, de exemplu, față
de 5 835 hectare cit au fost prevă
zute, s-au semănat 6 590 hectare. Ex
periența și rezultatele multor unități
agricole, unde munca a fost temeinic
organizată, 'atestă că există reale po
sibilități ca ritmul de lucru să spo
rească și mai mult, respectîndu-se
în același timp normele de calitate
cuprinse in tehnologie. în consiliul
agroindustrial Macin, printr-o orga
nizare corespunzătoare a muncii, zil
nic se însămînțează cite 200—300 hec
tare peste programul stabilit. Vineri,
aici s-au semănat 725 hectare, față
de 423 hectare cît reprezintă viteza
zilnică stabilită. Pe ansamblul con
siliului, griul a fost însămînțat pe
aproape 70 la sută din suprafața pla
nificată.
Și în alte consilii agroindustriale
se acționează energic pentru depăși
rea vitezei zilnice stabilite, în uni
tățile din consiliul agroindustrial
Baia, bunăoară, au fost constituite
echipe de cooperatori care transportă
cu atelajele sămînța la cimp și,
atunci cind semănătorile se golesc,
în cîteva minute ei le încarcă. Se
cîștigă astfel aproape o oră pe zi.
In unitățile unde viteza de lucru la
semănat este zilnic depășită cu sute
de hectare, semănătorile intră în
brazdă de îndată ce se ivesc zorii
și încetează lucrul seara tîrziu, cind
nu se mai vede marcatorul. Există
unități agricole, cum sint cele din
consiliul agroindustrial Mahmudia,
unde mecanizatorii însămînțează
chiar și la lumina farurilor. „Pentru
a ne încadra în epoca optimă, in cîte
va unități unde terenul este foarte
bine pregătit și tractoarele au insta
lații de iluminat corespunzătoare, am
organizat formații de lucru care sea
mănă pînă la orele 20—21, ne spune
Ionel Popa, inginerul-șef al consi
liului agroindustrial. în felul acesta,
însămînțăm zilnic cite 675 hectare,
iar în 2—3 zile vom încheia lucrarea
pe toate cele 5 210 hectare".
Indiscutabil, ritmul de lucru la se
mănat ar putea crește mult dacă în
tohte consiliile agroindustriale din
județ ar fi folosite din plin utilajele
existente.

Lucian CIUBOTARU
Neculai AMIHULESEl

tarea porumbului de pe cele aproape 900 de hectare, iar pînă
duminică, 9 octombrie, terminăm și
semănatul griului. Unitatea noas
tră atinge în acest fel un record
propriu atît la recoltare, cît și la
însămintări.
— Dar recolta propriu-zisă 7
— Lipsa de umiditate a fost cea
mai mare înregistrată in aceste
locuri in ultimii 30—40 de ani. Cu
toate acestea, obținem producții de
porumb de circa 8 500 kg știuleți
la hectar. Explicația ? Respectarea
cu strictețe a tehnologiei de lucru,
începind cu pregătirea terenului și
terminînd cu recoltarea. N-a fost
ușor să aplicăm pe întreaga su
prafață cultivați) cu porumb trei
prașile mecanice' și două manua
le. Oricum, rețineți că dacă ur
mam tehnologiile clasice de acum
15—20 de ani. producția de porumb
putea fi compromisă pe suprafețe
întinse, iar recolta medie nu cred
că ar fi depășit 2 500—3 000 kg știu
leți la hectar.
— Ce v-a nemulțumit cel mai
mult în actuala campanie de
toamnă ?
— Poate că aprovizionarea une
ori neritmică cu combustibil. Chiar
și în fața unei asemenea justificări
pe deplin obiective, nu am stat cu
mîinile încrucișate.
încă din
toamna trecută, cind ne-am con
fruntat cu probleme asemănătoare,
am luat măsuri tie refacere și în
tărire a sectorului de atelaje. Așa
am reușit să recoltăm manual pes
te 90 la sută din suprafața cu po
rumb și să-l transportăm în cea
mai mare parte cu atelaje proprii.
Cu combustibilii economisiți în acest fel. reușim să, realizăm în în
tregime însămînțările din această
toamnă atît la grîu. răpită, cît și
la alte culturi.

Dacă ar fi curs Ia timp apa
pe canalele de irigații

s-au redus simțitor. Nu am negli
jat si nu neglijăm nici inițiativele
locale. Bunăoară, am luat mă
suri pentru reconsiderarea trans
portului cu ajutorul atelajelor. în
acest scop organizînd si cîteva ate
liere proprii pentru construirea de
căruțe și platforme pentru trans
port.
— Planul la porumb nu este rea
lizat cu cîteva sute de kilograme
la hectar. Cauza principală rămine
lipsa acută de umiditate 7
— Da. dar nu din cauza naturii.
Nu trebuie să dăm vina numai pe
natură. Noi trebuie să ne facem
mai intii datoria fată de pămint si
apoi să ne uităm la natură. Or. în
această privință mai sint multe de
făcut și in unitățile
. 7 . din cadrul

gistrat un salt evident în ultimul
an. acesta este, fără îndoială, zoo
tehnia". Facem un mic popas la
C.A.P. Amara.
Intrarea în ferma zootehnică de
la Amara pare să fie mai degrabă
proprie unui institut de speciali
tate. împreună cu șeful fermei.
Ion Budu, vizităm cîteva grajduri.
Se apropia ora mulsului. în iesle,
peste tot. hrană îndestulătoare.
— Nu risipiți prea multe furaje 7
— Nu, deloc. Ca să obținem pro
ducțiile de lapte stabilite și chiar
să le depășim, mai intii trebuie să
hrănim bine animalele, lucru pe
care înainte l-am neglijat. Avem
peste 1 400 de bovine, din care aproape 700 sint vaci cu lapte. Pînă
acum am asigurat cantități sufi

Învățăminte prețioase
pentru activitatea viitoare
Ce concluzii mai importante
desprinde comitetul județean de
partid din acest an agricol ? Iată
citeva ginduri exprimate de tova
rășul Constantin Natu, secretar cu
problemele agrare la Comitetul ju
dețean Ialomița al P.C.R. :

— A fost un an dificil. Proble
mele ridicate de lipsa precipita
țiilor din primăvară și acum din
toamnă — nu a mai plouat de la
6 august — s-au cerut rezolvate
printr-o muncă susținută, printr-un
plus de efort și o riguroasă respec
tare a tehnologiilor. Cei care au
muncit — si nu au lăsat ca buruie
nile să dijmuiască hrana atît de ne
cesară plantelor — au realizat pro
ducții mulțumitoare, chiar bune. In
funcție de cită trudă s-a pus la
rădăcina porumbului și celorlalte
culturi prăsitoare sint acum și re
coltele. De aici și diferentele exis
tente intre producțiile obținute de
consilii agroindustriale vecine și de
unități din același consiliu, si chiar
de ferme din aceeași unitate. Este
cazul consiliilor unice Grivița. Slo
bozia. BalaciU și• Andrășești. unde
producțiile primelor două sînt sub
stanțial mai mari. Acum, la recol
ciente de furaje. Numai fin de lu
tarea porumbului, unitățile care au
cerna am asigurat circa o tonă știut să depisteze din vreme solele
pentru fiecare animal, prin cele
ajunse la maturitate și au intrat
patru recolte pe care le-am obți imediat la cules au încheiat strin
nut. Acum zorim să strîngem toate
gerea și depozitarea producției in
timp record.
cantitățile de furaje pe care le mai
avem in cîmp : coceni, porumb în
în sfîrșit. mai amintesc că. în
cultura a doua și încă o recoltă de
condițiile cind combustibilii nece
lucemă.
sari pentru funcționarea mijloace
— Ce producții de lapte ati ob
lor de transport auto trebuie bine
ținut pînă în prezent ?
gospodăriți, unitățile care au știut
— 9.5—10 litri pe zi de la fiecare
să folosească atelajele sint astăzi
vacă. Poate că nu este foarte mult,
cu lucrările mult în avans fată de
dar pentru rasa noastră autohtonă cele care au așteptat totul de la
aceasta este o producție bună, pe
tractoare si autocamioane. în jude
care sperăm să o sporim în anul
țul nostru, cele 1 800 de atelaje
care vine.
transportă zilnic între 5 500—6 000
Acestea sînt faptele zootehniștitone produse agricole. La ora ac
lor din Amara. Altfel zis. in doi
tuală ne preocupă faptul că avem
ani producția de lapte a înregistrat în cimp. pe pat de coceni, peste
un salt vertiginos pentru ei. Desi
80 000 tone de porumb, situație ce
gur. nivelul de la care au pornit a
nu s-ar fi întîmplat dacă in fieca
fost foarte scăzut. Oamenilor re unitate formațiile de încărcători
aproape că le este jenă să mai
erau bine organizate, iar la bazele
vorbească despre producția de
de recepție descărcarea s-ar fi fă
acum doi ani. Și îată că acum,
cut mecanizat pentru cel puțin 70
aceiași oameni, același șef de fer la sută din mijloacele de transport,
mă. dar cu o altă organizare, cu
așa cum s-a stabilit la începutul
o disciplină de fier si un sistem campaniei. ,
al răspunderilor bine precizat, au
Anul 1983 a fost pentru noi un
reușit să se înscrie în rîndul uni
an greu, dar plin de învățăminte.
tăților cu rezultate bune în pro
Un an în care fiecare a arătat ce
ducția zootehnică. Pe acest drum
al redresării s-au înscris, rînd pe
poate. Cred că toți lucrătorii din
rind. și alte ferme zootehnice din
agricultura ialomițeană. mecaniza
județ, potrivit unui program minu tori și cooperatori, specialiști și
țios elaborat de comitetul județean factori cu munci de răspundere, au
de partid. Poate că nu este deloc
inteles că r pînă nu punem sub
intimplător faptul că. în nouă luni.
brazdă și un pic de suflet, de paJidanul > producției de lapte ne an.sdTrtWăl".județului a fost-realizat in-b scUnej .plantelor le va fi greu să
proporție de 108 la sută.
" se dezvolte SÎ să rodească din plin.

Toamna

in Cîmpia lalomiței
consiliului nostru — cooperativele
agricole Grivița. Iazu. Traianu,
Scinteia ș.a. — dar și în alte uni
tăți. de activitatea cărora sîntein
strins legați. Iată, bunăoară, dacă
lucrătorii din sectorul de irigații —
fostul T.C.I.F. București .și actualul
I.E.E.L.I.F. Ialomița — făceau mai
puține promisiuni și se țineau mai
mult de cuvint. chiar în condițiile
secetei acute din acest an. produc
ția planificată de porumb, pe an
samblul consiliului, putea fi reali
zată și depășită. Rețineți că planul
nostru a fost stabilit luîndu-se in
calcul irigarea celei mai mari su
prafețe. Și nimeni nu s-a mai gîndit să schimbe planul chiar dacă
aceste condiții n-au fost respectate
din motive cu totul independente
de noi. Nu caut scuze pentru nerealizarea integrală a planului la
porumb, atît timp cît oamenii au
muncit mai mult ca oricînd. Dar
vreau să precizez că de mai bine
de doi ani apa ar fi trebuit să
curgă pe canalele de irigații. Sint
convins
că.
prin
înființarea
I.E.E.L.I.F. Ialomița, multe din
neajunsurile semnalate vor fi în
lăturate neîntîrziat.

Cu cîtă simplitate vorbește pre
ședintele cooperativei agricole Miloșești despre fapte care ar putea
constitui puncte de pornire pentru
experiențe și inițiative de larg in
teres. ce ar putea fi generalizate
in cît mai multe unități agricole.
Cum ? Un răspuns îl primim de
la Nicolae Miu, președintele con
siliului agroindustrial Grivița :
— Generalizarea cu operativitate,
la nivelul întregului consiliu agro
industrial, a tot ce este bun într-o
Să nu uităm iurajele
unitate constituie unul din obiec
și zootehnia !
tivele principale pe care îl urmă
rim. Și rezultatele nu întîrzie să
în timp ce ne interesam înde
apară. Dacă în urmă cu cîtiva ani
aproape de desfășurarea campaniei
între unitățile consiliului — cele de recoltare și însămintări. un acșapte cooperative — existau mari , ... tivist al comitetului județean de
diferente de producții, la hectar. ...partid..ne-a...spus : „Să nu., uitați
deși condițiile pedoclimatice mtob fstajeMl aootehnta ! Dacă Intr-un
erau diferite, acum aceste, distante’, .ieector-a.gricol din județ s-a înre

Colectivul a demonstrat cum pot fi depășite

Toate comenzile partenerilor externi-onorate

prevederile la fiecare sortiment

prompt, in condiții de bună calitate

în perioada care a trecut din
acest cincinal, pe poarta între
prinderii „IMATEX" au ieșit sute
de mașini, în peste 27 țipodimensiuni, între care și două pre
miere absolute pe țară : mecanismele
jacard pentru mașinile de țesut co
voare dublu-pluș destinate unor in
vestiții din cadrul Ministerului In
dustriei Ușoare și mașinile de țesut
suportul textil pentru benzile trans
portoare din minerit. Nu intimplă
tor, în timpul discuțiilor cu mun
citorii și specialiștii am auzit de
multe ori expresia : „Sîntem conștienți de răspunderea pe care o
avem în realizarea programului de
investiții". Răspundere pe care co
muniștii, întregul colectiv se stră
duiesc să și-o onoreze exemplar, zi
de zi.
Ne-am oprit asupra acestor ele
mente pentru a sublinia, de la în
ceput, că oamenilor muncii din
această unitate le revin an de an
sarcini din ce în ce mai mobiliza
toare. mai complexe. Dovadă că și
în cele nouă luni care au trecut din
acest an, producția a avut o perma
nentă tendință de creștere. Așa cum
arată faptele, orientările și indica
țiile secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
reieșite din cuvîntarea la consfă
tuirea de la Mangalia, ca și însuflețitoarea chemare adresată comuniș
tilor. tuturor oamenilor muncii de a
se realiza in acest an o producție in
dustrială suplimentară de cel puțin
12 miliarde Iei. au găsit un puternic
ecou în conștiința colectivului aces
tei unități. Ca atare, s-a acordat o
deosebită atenție realizării ritmice a
planului la fiecare sortiment. Prac
tic, în cele nouă luni care au trecut
din acest an. planul la producția fi
zică a fost realizat in proporție de
113 la sută, înregistrindu-se depășiri
la toate sortimentele. Pretutindeni —
în secțiile de uzinaj, turnătorie, mon
taj, în atelierele de sculărie, proto
tip sau forjă — colectivul întreprin
derii acționează cu răspundere pen
tru identificarea unor noi resurse
interne de sporire a producției șl efi
cienței economice. Dar să dăm cuvîntul faptelor. Iată, mai întîi, opinia
tovarășului Mircea Codreanu, direc
torul întreprinderii.
— Realizarea unei calități noi, su
perioare în întreaga activitate se si
tuează permanent în centrul preocu
părilor noastre. în. anii trecuți Înre
gistram o serie de rămineri în urmă

la realizarea producției fizice. Pier
deam noi. pierdea județul, econo
mia în general. Pentru a face saltul
de la o activitate nesatisfăcătoare la
rezultate pozitive ne-am bizuit pe
capacitatea de mobilizare a întregu
lui colectiv. „Cheia" succesului ac
tual are la bază numeroși factori,
intre care aș aminti, în primul rind,
creșterea competitivității prin înnoi
rea și modernizarea producției.
Această preocupare este evidentă
în toate secțiile întreprinderii. „Pri
viți cîteva din noile noastre produ
se. ne spune Vasile Brezeanu, inginer-șef al întreprinderii. Jacardurile grele, realizate in premieră pe
•țară, mașinile de țesut stofă de mo-

La întreprinderea
„IMATEX“ din Tîrgu
Mureș
bilă, cele de țesut suportul textil
pentru benzile transportoare din mi
nerit L. de pină la 1 500 grame pe
metrul pătrat — sint utilaje de mare
tehnicitate, deosebit de solicitate de
economia națională". în secția uzinaj
— ,cu peste 1 000 de lucrători — no
tăm două exemple edificatoare pen
tru capacitatea de mobilizare a co
lectivului. Pentru realizarea mecanis
mului jacard, a cărui producție luna
ră a ajuns azi de 30 bucăți, au fost
executate, în timp record, nu mai pu
țin de 246 SDV-uri. A doua consta
tare se referă la faptul că, prin autoutilare, colectivul întreprinderii a
realizat cîteva utilaje absolut necesa
re pentru sporirea producției, pentru
înnoirea și modernizarea acesteia,
cum ar fi : clupe de finisaj, o presă
hidraulică de 5 tone, instalații de degresare automată, mașini de găurit
cu capetele multiax ș.a. Bunăoară,
numai dotarea strungurilor cu dis
pozitive de prindere hidraulică (o
inovație a lucrătorilor de aici) a dus
la creșterea productivității muncii
cu peste 10 la sută pe fiecare ma
șină.
Nu vom insista și asupra altor
exemple de acest fel. în schimb, iată
cîteva date care oglindesc eficiența
acțiunilor de înnoire și modernizare
a producției. Calculele demonstrea

ză că peste 52 la sută din producția
de utilaje realizate în perioada care
a trecut de la inceputul anului și
pină in prezent sint noi sau moder
nizate, iar indicele de utilizare a ma
șinilor și utilajelor a ajuns — prin
organizarea activității pe unități de
grup — la 85.5 la sută, superior cu
0,2 la sută față de perioada similară
a anului precedent.
De bună seamă, acest succes în
realizarea și creșterea continuă a
producției fizice își are explicațiile
sale. Așa cum ni s-a relatat, preo
cuparea perseverentă a conducerii
întreprinderii pentru asigurarea po
licalificării oamenilor in vederea
polideservirii mașinilor-unelte a fă
cut ca acum, în cele trei schimburi,
un număr de 93 lucrători să asigure
lucrul la 270 mașini, revenind în
medie 2.9 mașini pe fiecare om al
muncii. Totodată, pentru a suplini
lipsa forței de muncă la unele sec
toare (turnătorie, atelierul de șle
fuire ș.a.) au fost policalificați 360
de oameni (în special din rindul lă
cătușilor), măsură care a dus la
creșterea productivității muncii cu
peste 30 la sută în sectorul res
pectiv.
— Realitatea este că pentru creș
terea producției fizice dispunem incă
de mari resurse nevalorificate, ne
spune inginerul Kiss Gheorghe,
șeful secției uzinaj. Bunăoară, dacă
în schimbul I indicele de utilizare a
timpului de lucru se ridică la 90—95
la sută, iar în schimbul II — 100
la sută, în schimbul III abia. înregis
trăm 60 la sută. Or, calculele arată
că prin creșterea cu numai 1 la sută
a indicelui de utilizare a timpului
de lucru se poate realiza o producție
suplimentară de aproape 3 milioane
lei.
Este cert că prin felul cum mun
cește colectivul întreprinderii do
rește să obțină performanțe supe
rioare în producție. Bilanțul cu care
unitatea mureșeană a încheiat cele
nouă luni care au trecut din acest
an este edificator. Pe sortimente,
planul la producția fizică a fost rea
lizat astfel : 134 la sută la producția
de utilaj pentru unități din subordinea Ministerului Industriei Ușoare,
123,3 la sută, la mașini de bobinat
și dublat fire, 104,2 la sută la piese
de schimb.

Gheorghe GIURGIU

corespondentul

„Scinteii"

Combinatul siderurgic Galați :
imagine a laminorului de semifabri cate
Foto : E. Dichiseanu

GALAȚI : Cantități
însemnate de produse
peste prevederi
Acționind cu sporită răspun
dere pentru îndeplinirea ritmi
că a sarcinilor de plan, oame
nii muncii din industria județu
lui Galați au realizat suplimen
tar, de la inceputul anului și
pină in prezent, o producție
marfă industrială în valoare de
563 milioane lei, întregul spor
fiind obținut pe seama creșterii
productivității muncii. în ace
iași timp, au fost îndeplinite și
depășite sarcinile fizice la un
număr important de produse,
realizîndu-se in plus 1 200 tone
fontă brută, aproape 6 400 tone
laminate finite pline, peste 1 700
tone sirmă din oțel trasă la
rece, 728 tone utilaje tehnolo
gice pentru metalurgie, 125 tone
utilaje tehnologice pentru in
dustria alimentai-ă. peste 1 900
metri cubi prefabricate din be
ton. 90 000 metri pătrati țesă
turi și alte produse necesare economiei naționale. (Dan Plăeșu, corespondentul „Scinteii").

Din primele momente, secretarul
comitetului de partid de la între
prinderea mecanică fină — Sinaia,
tovarășul Ion Grama, ne oferă un
telex recent sosit pe adresa unității;
din care cităm : „Sintem satisfăcuți
pe deplin de cooperarea cu partene
rul român. Toate problemele tehnice
pe care le-am solicitat au fost re
zolvate operativ. Cu echipamentele
de injecție „Mefin" performanțele
motoarelor noastre sînt superioare
celor obținute cu echipamente de in
jecție produse de alte firme".
Este numai una din multele măr
turii care oglindesc prestigiul de care
se bucură produsele executate in
această Întreprindere. Datorită cali
tății, fiabilității, gradului înalt de
tehnicitate la care sînt executate,
echipamentele de injecție fabricate
în întreprindere sînt tot mai mult
solicitate la export. Dovadă că uni
tatea și-a realizat și depășit lupă de
lună planul la export, inregistrind
Pină in prezent o producție suplimen
tară de 62 de milioane lei. Cum s-au
obținut aceste rezultate ?
— Pină in urmă cu cîțiva ani, uni
ca noastră formă de export o con
stituia exportul indirect — ne
spune tovarășul inginer Laurențiu Doinaru, directorul întreprin
derii. Și in prezent, ponderea cea
mai însemnată la export o dețin
pompele de injecție in linie sau
rotative care echipează tractoare,
autocamioane, locomotive-diesel. ma
șini agricole, grupuri electrogene
care se exportă. Pe această cale
produsele noastre sint cunoscute în
peste 80 de țări ale lumii. în acest
an, 40 la sută din producția între
prinderii este destinată exportului,
din care 15 la sută o reprezintă ex
portul direct. Am căutat pe toate
căile să promovăm produsele noas
tre pe piețele externe. în acest sens,
am prospectat piața mondială, am
cintărit bine orice ofertă. Pe adresa
unității sosesc tot mai multe propu
neri și oferte de contractare. Și ca să
revin la întrebare,, prin măsuri orga
nizatorice judicioase, prin introduce
rea in procesul de fabricație a unor
tehnologii noi. cu productivitate spo
rită, am obținut rezultate tot mai
bune. După cum se știe, la începu
tul anului, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a efectuat o vizită de lucru în între
prinderea noastră. în spiritul indica
țiilor secretarului general al partidu
lui de a folosi mai eficient spatiile

existente, de a spori producția, în
special cea destinată exportului, la
secția prelucrări mecanice și montaj
pompe de injecție cu distribuție am
organizat o întreagă linie de fabri
cație care lucrează numai pentru
exportAjungem în această secție. Fără
exagerare, prima impresie este aceea
că ne aflăm într-o farmacie. Halate
albe, curățenie exemplară, ordine, o
atmosferă de lucru de laborator, așa
cum o implică specificul activității
acestei ramuri de virf, care este me
canica fină. Pe șeful schimbului de
lucru, inginerul Leonid Cauteș, îl gă
sim lingă o stivă de cutii albe sigi
late pe care sint înscrise cu litere

La întreprinderea
de mecanică fină
din Sinaia
mari : „Mefin" — „Fabricat în Româ
nia".
— Este un lot de 400 de pompe pe
care-1 expediem în avans cu 30 de
zile partenerului extern, ne preci
zează șeful secției. în prezent, și
asta să n-o luați ca o laudă, pom
pele de injecție românești concurea
ză de la egal Ia egal cu produse rea
lizate de firme cu tradiție îndelun
gată în fabricarea echipamentelor de
injecție.
Au trecut 30 de ani de la realiza
rea primei pompe de injecție. Anul
acesta, in luna iunie, in întreprin
dere s-a realizat pompa cu numărul
un milion. Pentru ca produsele să-și
mențină competitivitatea, specialiștii
întreprinderii au acordat și acordă o
permanentă atenție înnoirii tehnolo
giilor, vizînd, in primul rînd. ridica
rea calității și micșorarea greutății
produselor. Așa se face că în prezent
pompele fabricate la Sinaia sint tot
atît de căutate pe piața, externă pre
cum cele fabricate in Anglia, R.F.G.,
S.U.A. sau Spania.
Pe linia de montaj observăm la
bancurile de lucru foarte multe fe
mei. Ele au o mare pondere în forța
de muncă a întreprinderii — peste
35 la sută. Foarte multe sint tinere
și lucrează tocmai la operațiile de
mare finețe. Șefa de echipă, Gabrie
la Anastasescu, împreună cu montatoarea Larisa Răduță efectuau pro

ba de verificare a nivelului de im
purități.
— Activitatea în acest sector im
plică tot mai multe cunoștințe pro
fesionale, ne spune șefa de echipă.
Ceea ce vedeți acum reprezintă o
probă de control. Una dintre cele mai
delicate și care atestă inalta calitate
a echipamentelor noastre de injecție.
Sînt puține firme in lume care reu
șesc să realizeze pompe al căror
grad de impurități să fie sub un miligram. Întreprinderea noastră se
numără. printre ele. Și, repet, acest
lucru este posibil numai printr-o
preocupare statornică a colectivului
pentru perfecționarea continuă a
măiestriei profesionale. Săptăminal
intreg personalul atelierului de mon
taj participă la cursuri practice de
specializare în vederea dobindirii de
noi cunoștințe tehnice,
într-adevăr, pentru întregul colec
tiv, realizarea planului la export re
prezintă o preocupare de prim ordin.
Dar ar fi greșit să se înțeleagă că
intre produsele destinate exportului
și cele executate pentru beneficiari
interni există deosebiri calitative.
Toate produsele trebuie să aibă o ca
litate ireproșabilă. Numai așa se poa
te răspunde prompt, din mers, soli
citărilor partenerilor externi.
Iată un singur exemplu. Pompele
de injecție au în componenta lor o
piesă de foarte mare importanță —
capul hidraulic. Pină nu de mult îm
perecherea plunjerilor cu rotorul
distribuitor se executa pe un banc
hidraulic care făcea posibilă strecu
rarea unor erori de montaj. Pune
rea la punct a unei noi metode de
măsurare a jocului cu aparatură
electronică este meritul subinginerului Ion Burtea și al controlorului
de calitate Cornel Avanu. Astfel,
erorile au scăzut, iar calitatea cape
telor hidraulice a sporit considera
bil. Dealtfel, aflăm că in ultimii 3
ani nu s-a înregistrat nici o reclamație de calitate din partea parte
nerilor externi.
Pentru a se executa produse de
mecanică fină de mare precizie —
toleranțele pompelor ce poartă marca
„Mefin" măsurindu-se in microni —
este nevoie de specialiști cu inaltă
calificare. Cu mulți dintre ei am
discutat și toți și-au exprimat hotărîrea de a livra suplimentar la ex
port pină la sfirșitul anului o pro
ducție în valoare de peste 80 de mi
lioane Iei. r

Gheorghe IONIȚA

SCÎNTEIA — duminică 9 octombrie 198

«will

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII UGANDA

VIBRANT ECOU AL MOBILIZATOARELOR CHEMĂRI

ALE MUSULUI NIGOLAE CEAUSESCU, AL APELULUI
FBONTBLUI DEMOCRAȚIEI SI UNITĂȚII SOCIALISTE

Excelenței Sale
Domnului MILTON OBOTE

popoarele pot impune dezarmarea,
pacea in Europa și în întreaga lume
NOI ADUNĂRI Șl MITINGURI ALE OAMENILOR MUNCII

Imagine de la adunarea desfășurată la Institutul de construcții din București

Voința fermă, unanimă-NU cursei înarmărilor!
în cadrul unei impresionante adunări, oamenii muncii de la în
treprinderea metalurgici din Aiud
și-au exprimat adeziunea deplină
la Apelul pentru dezarmare și pace
al F.D.U.S., atașamentul total față
de politica internă și externă a
partidului și statului nostru, față
de strălucitele initiative ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu. pentru
promovarea păcii, făurirea unei
Europe fără arme și rachete nu
cleare.
Deschizînd adunarea, tovarășul
Aurel Pavel, președintele Consi
liului orășenesc ai F.D.U.S., a re
levat importanța Apelului pentru
dezarmare și pace, document care
se circumscrie numeroaselor pro
puneri și demersuri de pace , ală
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de
mersuri care reflectă năzuințele
de colaborare și pace ale tuturor oa
menilor muncii din patria noastră.
în cuvîntul său, Olga Fodor. pre
ședinta comisiei de femei pe între
prindere. a arătat : „Noi, femeile,
sintem hotărîte să acționăm cu
toate puterile pentru ca tot ce s-a
înfăptuit in acești 39 de ani de la

eliberarea patriei să nu fie distrus,
în Europa, pentru retragerea și
pentru ca toate realizările poporu distrugerea celor existente, protes
lui nostru să fie numai în folosul
tăm energic împotriva planurilor
omului. Nu vrem zîmbete înghe
nesăbuite de a împinge omenirea
țate pe fețele copiilor. Nu vrem în prăpastia distrugerii și morții".
jucării și abecedare arse. Nu vrem
Același protest vehement împo
școli transformate în spitale. Vrem triva cursei înarmărilor l-au expri
viață pentru copiii copiilor noștri".
mat Emil Chira, președintele co
„Pentru a putea să ne construim
mitetului sindicatului pe întreprin
In liniște viitorul, pentru a ne pu
dere. Marin Anca, șeful turnătoriei
de oțel nr. 1, Anișoara Florea,
tea împlini visele și aspirațiile de
mai bine — a subliniat Iani Teo- strungar la secția sculărie, loan
doru, sudor la secția construcții Puia, președintele O.D.U.S.. șl Au
metalice 2 — avem nevoie de li
rel Coman, secretarul comitetului
niște și pace. Tocmai de aceea
U.T.C. pe întreprindere.
spunem un NU hotărît continuării
în telegrama adresată tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu de către cei
cursei înarmărilor, îndeosebi a ce
lor nucleare, instalării unor no| prezenți la adunare se arată, prin
rachete cu rază medie de acțiune tre altele :
■ i-f; <’sț!ffbrr<?",:or si
Cu sentimente de aleasă stimă, vă adresăm un vibrant omagiu pen
tru tot ceea ce ați făcut și faceți in vederea înfăptuirii obiectivului
fundamental al epocii contemporane — apărarea dreptului suprem al
oamenilor și națiunilor la viață. Vă asigurăm că vă vom urma neabătut
in tot ceea ce întreprindeți cu marea autoritate de personalitate pro
eminentă a vieții politice internaționale pe care v-o conferă prodigioa
sa și multilaterala dumneavoastră activitate politică, pentru înfăptui
rea unui acord care să conducă la oprirea amplasării de noi rachete
în Europa, Ia adoptarea unor măsuri concrete și realiste de dezarmare.
Vom face tot ce depinde de noi pentru ca destinul lumii să însemne
pace, o pace in care România să poată inainta liberă pe drumul edi
ficării societății socialiste multilateral dezvoltate.

Pacea - garanția înfăptuirii proiectelor noastre de viitor
Glasurile puternice ale celor aproape 3 000 de muncitori, ingineri
și tehnicieni de la întreprinderea
metalurgică din Bacău, reuniți intr-o mare adunare populară, s-au
făcut ecoul dorinței unanime a
tuturor locuitorilor acestui impor
tant centru civic și industrial din
Moldova de a se acționa fără intirziere pentru dezarmare. în pri
mul rînd pentru dezarmare nu-

De la tribuna adunării au rostit
cuvinte înflăcărate în apărarea pă
cii numeroși muncitori. ..Am trăit
anii celui de-al doilea război mon
dial și sint conștient că un nou
război. în condițiile armamentului
de astăzi, ar duce la distrugerea
omenirii, a bunurilor create de-a
lungul secolelor — a spus lăcătu
șul Emilian Sandru. De aceea, asemeni milioanelor de oameni ai
muncii din tara noastră și din lu
mea întreagă, doresc pacea și sus
țin din toată inima propunerile și
demersurile secretarului general

al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu". Subliniind faptul că nu
este incă prea tirziu să se acțio
neze pentru a se preîntîmpina o
nouă și gravă escaladare a înar
mărilor. inginera Elena Filimon a
spus : „Voința noastră de pace iz
vorăște din dorința de a fi lăsați
să ne îndeplinim proiectele con
structive. să ne creștem în liniște
copiii, să ne facem tara tot mai
înfloritoare".
La
rindul
său.
maistrul principal Mihai Carai- *
man. de la secția turnătorie, afirma : „Poporul nostru nutrește

convingerea că mai mult ca oricind
astăzi este nevoie să se acționeze
cu hotărîre pentru oprirea cursului
nefast al înarmărilor, al acumulă
rii de noi tipuri de arme". în același spirit au vorbit si lăcătușul
Vasile Tontu. muncitorul specialist
Ion Dumitru, inginerul Floricel Botezatu și alți muncitori din între
prindere.
Intr-o atmosferă de puternică în
suflețire. participanții la adunare
au adoptat țgxtul unei tele
grame adresate tovarășului Nicolae
Ceaușescu, în care se spune :

Alături de milioanele de oameni al muncii din țara noastră, noi,
metalurgiștii băcăuani, susținem cu toată căldura inimilor noastre de
mersurile și inițiativele dumneavoastră excepționale pentru intensifi
carea luptei in vederea opririi cursei înarmărilor, înlăturării primej
diei nucleare. Vă asigurăm, mult iubite șl stimate tovarășe secretar
general, că oamenii mundii din întreprinderea metalurgică Bacău vor
milita neobosit pentru cauza păcii, desfășurînd o activitate susținută,
cu răspundere revoluționară, pentru înfăptuirea neabătută a istorice
lor hotăriri adoptate de Congresul al XII-lea și Conferința Națională
ale partidului.

Să oprim transformarea Europei
într-o rampă de rachete nucleare!
în Interesul păcii șl liniștii pe
planeta noastră, in numele dreptu
lui la viață al fiecărui popor, ne
ridicăm cu toată energia împotriva
politicii de continuare a înarmări
lor, cnemâm oamenii muncii de
pretutindeni la acțiuni hotărite
pentru dezarmare și pace, pen
tru apărarea păcii, bunul cel mai
de preț al omenirii — sub acest
imperativ s-a desfășurat aduna
rea ce a avut Ioc, simbătă, la în
treprinderea „Turbomecanic3“ din
Capitală. Participanții și-au expri
mat atașamentul total la politica
internă și externă a partidului și
statului nostru, adeziunea deplină
la inițiativele de pace ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, hotărârea
lor fermă de a face totul. împreună
cu întregul popor român, cu toate
forțele iubitoare de pace de pretu
tindeni, pentru a împiedica trans
formarea continentului european
într-o rampă de lansare de rachete
nucleare.
„Noile inițiative de pace ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. cu
noscute și apreciate pe toate me
ridianele globului, mesajele adre
sate conducătorilor de stat ai
U.R.S.S. și S.U.A., răspunsul la
scrisoarea membrilor Camerei re
prezentanților Congresului S.U.A.
— a spus inginerul Dumitru Nică
— exprimă hotărîrea și voința
noastră fermă de a se face totul
pentru înlăturarea războaielor, pen
tru apărarea păcii".
Vorbind In numele femeilor de
la această întreprindere, inginera

Viorica Ioanițescu. președinta co
misiei de femei, a declarat : „Vo
ința fierbinte de pace, hotărîrea
nestrămutată a poporului român de
a răspunde înaltei chemări a tova
rășului Nicolae Ceaușescu în ve
derea salvării omenirii de un răz
boi devastator și-au găsit o nouă
și elocventă expresie in Apelul
pentru dezarmare și pace al
F.D.U.S. în aceste zile. In care ne
afirmăm responsabilitatea față de
patrie și popor, responsabilitate
care se traduce prin eforturile
noastre pentru îndeplinirea sarci
nilor trasate de Congresul al XII-

lea șl Conferința Națională ale
partidului, ne exprimăm, totodată,
mindria patriotică pentru faptul că
România se află in primele rinduri
în lupta pentru pace, avînd ca fir
călăuzitor gindirea și acțiunile to
varășului Nicolae Ceaușescu. re
marcabilă personalitate a contem
poraneității, militant
înflăcărat
pentru viitorul pașnic ai omenirii",
într-o atmosferă de vibrant pa
triotism, participanții la adunare
au adoptat textul unei telegra
me adresate tovarășului Nicolae
Ceaușescu, în care, printre altele,
se spune :

Animați de profunde sentimente de mîndrie patriotică și înaltă
prețuire față do activitatea dumneavoastră neobosită, mult iubite și
stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, susținem cu toată hotărîrea
demersurile raționale, constructive pentiu rezolvarea, în spiritul păcii
și ințclegeiii, a pioblcmelor internaționale de a căror soluționare
depind bunăstarea și fericirea tuturor popoarelor lumii, pentru a
realiza dorința arzătoare a națiunilor lumii ca geniul uman să parti
cipe la sporirea avuției popoarelor, nu la crearea armelor de ucidere.
Vă încredințăm că ne vom dedica întreaga energie, toate eforturile
îndeplinirii exemplare a sarcinilor ce ne revin In acest an și pe între
gul cincinal, că vom munci cu și mai multă dăruire și abnegație pen
tru înfăptuirea neabătută a politicii partidului și statului nostru, poli
tică ale rărei obiective sint fericirea și bunăstarea națiunii uoastre
socialiste, pacea și colaborarea internațională.

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

nilor Unite, In care se adresea
ză chemarea de a se întreprin
de acțiuni pentru curmarea
cursei înarmărilor, în primul
rînd a celor nucleare, pentru
înfăptuirea dezarmării și asigu
rarea păcii.

crearea Partidului Muncii din Coreei

Președintele Republicii Uganda

KAMPALA
Cu prilejul celei de-a XXI-a aniversări a proclamării Independenței de
stat a Republicii Uganda, vă adresez calde felicitări și imi exprim convin
gerea că în viitor se vor dezvolta raporturile dintre Republica Socialistă
România și Republica Uganda.

NICOLAE CEAUȘESCU

Acționind în strinsă unitate,

Cu prilejul aniversării a 38 de ani de I

Președintele
Republicii Socialiste România

TELEGRAMA
Tovarășul Constantin Dăscăleșcu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat
primului ministru al Republicii

La 9 octombrie, poporul ugandez sărbătorește împlinirea a 21 de
ani de la proclamarea independen
tei țării sale.
Stat situat în regiunea de est a
continentului african, Uganda are
o suprafață de 236 036 kmp și o
populație de aproximativ 12 milioane de locuitori, care se ocupă,
in cea mai mare parte, cu agricul
tura și creșterea animalelor. Re
lieful țării este puțin variat, predominînd podișurile înalte de peste
1 000 de metri, cu unele vîrfuri
muntoase izolate și văi adinei, de-a
lungul cărora s-au format cîteva
dintre cele mai mari lacuri din
lume, Capitala Ugandei se află la
numai cîțiva kilometri de malul
nordic al lacului Victoria, de___
unde
izvorăște Nilul Alb.
In perioada care a trecut de la
proclamarea independentei, popo
rul ugandez a trebuit să depună
mari eforturi pentru a înlătura
consecințele nefaste ale dominației
coloniale și a valorifica în folosul
propriu diversele bogății ale solu
lui și subsolului: Astfel au apărut
o serie de exploatări miniere
{Uganda dispunind de importante
zăcăminte de cupru, cobalt. Wol
fram, fosfați), s-au construit fa
brici de ciment, de egrenare a
bumbacului și de prelucrare a ca
felei. Incepind de anul trecut se în-

Uganda, Otema Alimadi, o tele
gramă cu ocazia aniversării procla
mării independenței de stat a acestei
țări, în care sint transmise felicitări
și urări de succes în activitate.
făptuiește un program de urgență
destinat redresării principalelor
sectoare economice ale tării, care
au fost afectate de dificultățile
manifestate în deceniul precedent
și de o secetă îndelungată și dezastruoasă. în cadrul acestui program,
o atenție deosebită este acordată
agriculturii, care a reușit să înregistreze unele rezultate promițătoare, ceaiul, bumbacul și cafeaua
contribuind in prezent în proporție
de 95 la sută la veniturile în de
vize ale țării. S-au obținut, de ase
menea, unele realizări în dezvolta
rea rețelei de comunicații, a secto
rului materialelor de construcții,
învățămîntului și în alte domenii.
In spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu țările care
au pășit pe calea dezvoltării de
sine stătătoare, România socialistă
urmărește cu interes și simpatie
eforturile depuse de poporul ugandez pentru consolidarea independenței și reconstrucția națională.
între țara noastră și Republica
Uganda s-au statornicit relații de
prietenie și colaborare, întemeiate
pe deplina egalitate in drepturi și
avantajul reciproc, a căror ridicare
pe o treaptă superioară corespunde
pe deplin intereselor celor două
țări și popoare, cauzei păcii și în
țelegerii internaționale.

ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCĂ
consacrată celei de-a 34-a aniversări
a proclamării Republicii Populare Chineze
In comuna Munteni-Buzău. jude
țul Ialomița, a avut loc. simbătă. o
întîlnire prietenească româno-chineză. consacrată celei de-a 34-a aniversări a proclamării Republicii
Populare Chineze, organizată de Co
mitetul județean Ialomița al P.C.R.
și Uniunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție.
Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid si de stat.
Asociației de prietenie româno-chineză. Ministerului Afacerilor Exter
ne. Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, nu
meroși locuitori ai comunei.
Au fost prezent! Li Zewang. am
basadorul R.P. Chineze la București,
membri ai,ambasadei.
Despre semnificația evenimentului
fniversat a vorbit Gheorghe Ghită,
i-ou al Muncii Socialiste, președin
tele Cooperativei agricole de produc
ție „Prietenia româno-chineză". din
localitate. Vorbitorul a evidențiat
marile succese obținute de poporul
prieten chinez, sub conducerea
Partidului Comunist Chinez. în con
strucția societății socialiste, relevind
legăturile trainice de prietenie ce

s-au statornicit Intre partidele șt po
poarele noastre, subliniind rolul de
terminant al întâlnirilor la nivel
înalt, de la București și Beijing, în
amplificarea și diversificarea conti
nuă a relațiilor de prietenie și co
laborare pe multiple planuri dintre
cele două partide, țări și popoare.
In cuvîntul său. ambasadorul Re
publicii- Populare Chineze a expri
mat sincere mulțumiri pentru pri
mirea făcută si a transmis coope
ratorilor din Munteni-Buzău felici
tări pentru realizările dobîndite. a
trecut în revistă marile victorii ob
ținute de poporul chinez în cei 34
de ani de existentă liberă și indei pendentă. Referindu-se Ia relațiile
dintre partidele si statele noastre,
vorbitorul a subliniat că ele au cu
noscut un curs continuu ascendent,
ca rezultat al convorbirilor la nivel
înalt, al înțelegerilor convenite cu
aceste prilejuri.
Oaspeții s-au întreținut cu fami
lii de cooperatori, aflate la culesul
porumbului, luind cunoștință de
viata si activitatea lor. au vizitat
obiective economice, social-culturale
de pe teritoriul comunei. (Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL: Azi, în divizia A
Duminică se vor desfășura meciu
rile etapei a 7-a a campionatului di
viziei A la fotbal, după următorul
program : Sportul studențesc — F.C.
Argeș (stadionul Politehnica); Stea
ua — S.C. Bacău (stadion Steaua) ;
Chimia—Corvinul; Dunărea—A.S.A.;

CICLISM : Romașcanu
Etapa a 6-a a Turului ciclist al
Turciei, disputată pe un traseu mon
tan intre orașele Izmit și Bolu, a re
venit rutierului român Mircea Ro
mașcanu, care a sosit detașat cu un
avans de aproape două minute, fiind
cronometrat pe distanța de 140 km
în 4h 04’32”. Pe locul doi la 1’50”

F.C. Baia. Mare — C.S. Tîrgoviște ;
Jiul — Rapid ; F.C. Bihor — PetroIul ; F.C. Olt — Dinamo ; Unlversitatea Craiova
Politehnica Iași.
Ora de începere a partidelor este
15,00.

din nou victorios
s-a clasat sovieticul Marat Ganev. în
clasamentul general individual con
duce Mircea Romașcanu, urmat la
3’02” de Valentin Constantinescu și
la 3’26” de Comei Nicolae. Pe echi
pe, locul intîi este ocupat de Româ
nia, urmată de Turcia, R.F. Germa
nia și U.R.S.S.

în cîteva rinduri
• Da Belgrad s-au Încheiat vi
programată miercuri în prelimina
neri lucrările cțlei de-a VI-a se
riile campionatului european de fot
siuni a Conferinței sportive europe
bal, echipa Angliei cunoaște mari
ne, la care au participat reprezen
dificultăți datorită accidentărilor. Pe
tanții organizațiilor sportive guver
lingă Trevor Francis (în prezent la
namentale și neguvernamentale din
Sampdoria), s-au accidentat în ulti
26 de țări de pe continent. In ca
mele zile Mike Duxbury, fundaș
drul lucrărilor, tinute sub deviza
dreapta, și atacantul Tony Wood
„Europa și lumea", delegația română
cock. Pentru a alcătui echipa, antre
a prezentat unul dintre referatele
norul Bobby Robson a făcut apel la
principale, cu tema „Contribuția , doi membri ai echipei de tineret,
sportului la cooperarea internațio
Brian Stein și Paul Walsh.
nală". .
• în turul trei al turneului inter
Cu acest prilej. România a fost
național feminin de tenis, Hana
aleasă membră în Comitetul de co
Mandlikova (Cehoslovacia) a cîștigat
ordonare pentru viitoarea sesiune a
în fața jucătoarei Leslie Allen
Conferinței sportive europene (Marea
(S.U.A.), cu 6—0, 6—3, Barbara Pot
Britanie. 1985). Pentru această se
ter (S.U.A.) a diâpus cu 6—4, 6—2 de
siune. delegația română a propus ca
poloneza Iwona Kuczynska, iar Zina
temă generală „Sportul si tineretul",
Garrison (S.U.A.) a eliminat-o cu
ca o contribuție specifică la Anul
6—2, 6—1 pe compatrioata sa Lisa
international al tineretului (1985).
Bonder.
Principala favorită a concursului,
• în cadrul Balcaniadei de șah
americanca Chris Evert-Lloyd, a
de la Băile Herculane pe locul înabandonat, fiind suferindă.
tii, la masculin, s-a clasat echipa
Iugoslaviei cu 17,5 puncte, urmată de
Bulgaria și România cu cite 15
puncte. La feminin, victoria a re
venit selecționatei Bulgariei cu fl,5
puncte, urmată de România 7,5
puncte si Iugoslavia 5,5 puncte, La
juniori a cîștigat Iugoslavia cu 11
„PE MALUL
puncte.
• De la sediul Federație! Inter
nationale de fotbal din Zurich s-a
anuntat că la preliminariile campio
natului mondial de fotbal, al cărui
tufneu final va avea loc in I98S in
Mexic, vor participa probabil 119 echipe naționale, pînă acum înscriindu-se 33 de formații din Europa. 23
din Africa. 26 din Asia. 10 din America de Sud. trei din Oceania și
18 din America Centrală, de Nord
și zona Caraibilor Italia, dețină
ft
*
toarea titlului, și Mexicul, ca țară
organizatoare, sint calificate din oficiu.
Tragerea Ia sorti pentru alcătuirea
grupelor preliminare va avea loc la
Ziirich. Ia 7 decembrie 1984. meciu
rile din cadrul acestora urmind să
se desfășoare între 1 mai si 15 no
iembrie 1985.
• înaintea meciului pe care 11 va
susține in deplasare în compania
formației Ungariei, partidă decisivă

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coree
PHENIAI
în numele comuniștilor, a! Întregului popor român și al meu persona
vă adresez dumneavoastră, comuniștilor și poporului coreean prieten m
cordial salut tovărășesc și cele mai calde felicitări cu prilejul aniversări
a 38 de ani de la crearea Partidului Muncii din Coreea.
Moment de însemnătate remarcabilă in dezvoltarea revoluției coreene
făurirea partidului revoluționar al clasei muncitoare a ridicat pe o treapti
nouă, superioară lupta poporului coreean pentru eliberarea socială și
națională, pentru făurirea unei vieți noi, libere și independente. Partidul
Muncii din Coreea, in frunte cu dumneavoastră, a organizat și condus cu
succes lupta maselor populare pentru înfăptuirea revoluției democratice
antiimperialiste și antifeudale, pentru trecerea la edificarea noii orinduiri
sociale și apărarea cuceririlor revoluționare, transforming țara într-un
stat socialist tot mal înfloritor, cu o industrie și agricultură moderne, in
continuă dezvoltare, cu o cultură și viață spirituală bogată.
Comuniștii, oamenii muncii din România urmăresc cu viu Interes acti
vitatea creatoare a poporului coreean și se bucură sincer de realizările pe
care le obține in înfăptuirea hotărîrilor celui de-al VI-Iea Congres al Parti
dului Muncii din Coreea, sprijină ferm lupta sa dreaptă pentru reunificarea
pașnică și independentă a patriei.
Reafirmind încrederea că raporturile tradiționale de prietenie și colabo
rare dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta și întări continuu,
în concordanță cu înțelegerile convenite cu prilejul întîlnirilor pe care
le-am avut împreună, vă urez dumneavoastră, dragă tovarășe Kim Ir Sen.
comuniștilor și poporului frate coreean, noi și tot mai mari succese în
întreaga operă de construcție socialistă, în lupta pentru_realizarea aspirației
vitale de unitate națională, pentru făurirea unei Corei unite, libere
și prospere.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român

Mîndria de a construi

i
O splendoare de plaiuri înflorite tectonice originale, cu fațade în cu- [
— era în plină vară -- ogoare verzi lori luminoase, pastelate, in care
sau date în pîrg, o vegetație vigu locuiesc două treimi din populația
roasă, riuri șerpuind printre munți orașului. „Proiectele pentru edifi
și dealuri, domolindu-și apele in carea Phenianului, își amintea unul
șesuri, lacuri albastre. Iar printre din reprezentanții municipalității,
acestea — așezările umane, armo- au fost puse în discuție încă îna
nizindu-se deplin cu natura încon inte de sfirșitul războiului. Deasu
jurătoare, crescute parcă din aceste pra noastră cădeau bombele, dar
păminturi, hrănite cu seva lor...
asta nu ne-a împiedicat să cerce
Așa ni s-a înfățișat R. P. D. Co
tăm amplasamente, să ne gîndim
reeană sub aripile avionului ce ne la grădinile orașului și chiar la pe
purta spre Phenian, așa am cunos pinierele pentru arbori și flori".
cut-o, apoi, străbătînd-o în lung
Străbătind orașul, ai în față un
și-n lat. Dacă pămintul țării „calendar" al etapelor construirii
prietene — pirjolit de un crân
iui : de la primele blocuri, ridicate
cen război, tocmai cind po pe strada „Armata Poporului",
poarele lumii se bucurau de pri
prin mijloace mai modeste, la ulti
mii ani de pace de după cea de-a mele edificii ce incorporează ele
doua conflagrație mondială — ni mentele arhitectonicii moderne.
se infățișa ochilor în plenitudinea
Lăcașurile de învățămînt, de
fertilității sale, aceasta se datoreș- cultură sint veritabile podoabe
te, fără îndoială, dragostei cu care de beton și sticlă ale capitalei.
poporul coreean, condus de Parti Clădirea în care-și desfășoară ac
dul Muncii, de la a cărui înființare tivitatea celebrul ansamblu artistic
se împlinesc 38 de ani, muncește,
„Mansude" este o înmănunchere a
acționează pentru înnoirea socialis fanteziei, bunului gust și a tradi
tă a patriei, cu sentimentul că păției populare — și are ca zestre tot
mîntul îi aparține, că este stăpîn pe ceea ce poate oferi tehnica nouă
el, că-1 seamănă și-i culege roadele, pentru
sporirea
funcționalității
că este liber să se bucure de bogă unei asemenea instituții. Palatul
țiile lui. Simțămîntul că trăiește sporturilor, maternitatea, muzeele
intr-o țară suverană, independentă, — admirabile prin concepție și or
al cărui viitor îl
ganizare — se
decid ei înșiși,
încadrează armo
le-a dat coreeni 1NSENINAR1 DE CĂLĂTORIE nios într-un an
lor forța să ridice
samblu urbanis
DIN R.P.D. COREEANA
— din scrum și
tic cu un specific
cenușă — o eco
aparte.
nomie prosperă,
Dezvoltarea Phep industrie modernă, orașe șl. sate nlanului iși , are temelia, în
înfloritoare.
,
, primul rînd, în industrie, de
După război, răspunzînd chemării ale cărei realizări am luat cu
înflăcărate a partidului,,a conducă noștință în uzinele pe care le-am
torului său, poporul și-a încordat vizitat. Printre acestea se numără
brațul și mintea pentru a pune te uzina producătoare de locomotive
melie noii orânduiri și a demonstra electrice și vagoane. Ca și în alte
ce sint în stare să făurească clasa mari unități ’ industriale, aparținînd
muncitoare, țărănimea, eliberate de celor mai diverse ramuri, și aici ni
exploatare. S-au edificat o țară 6-a vorbit despre elanul revoluțio
nouă, oameni not A avut loc o nar cu care s-a muncit pentru re
dezvoltare puternică a economiei facerea și, apoi, modernizarea în
naționale, pe baza valorificării re treprinderii, despre rolul important
surselor naturale ale țării, a pre pe care organizațiile de partid îl
gătirii unui mare număr de spe au in menținerea unui climat de
cialiști, a promovării științei și întrecere între formațiile de lucru,
tehnicii înaintate. O înnoire gene de continuă autodepășire.
rală au cunoscut orașele și satele.
Am avut ocazia să vedem de
De aceste realități aveam să ne aproape mai multe așezări rurale,
convingem la tot pasul de-a lungul ceea ce a conturat in linii mai cla
vizitei efectuate în țara prietenă.
re imaginea de grădină pe care ți-o
Realizările pe care le-am cunos lasă această țară văzută din avion,
cut au pus puternic în evidență ca
în lupta tenace și dură. cu un păpacitatea creatoare a poporului, mînt mai puțin fertil, țăranul co
condus de partid, devotamentul reean a ieșit învingător. Fiecare
față de politica acestuia. Succesele palmă de pămint a fost determina
de seamă dobîndite în dezvoltarea tă să producă. Politica Partidului
multilaterală a țării sint — așa cum Muncii, în acest important sector
ne-au declarat numeroși prieteni al economiei, a fost inspirată de
coreeni, așa cum ne-am convins realitățile tării, orientată după spe
noi înșine în călătoria bogată in cificul fiecărei zone, fiecărei loca i
impresii — rodul politicii juste a lități, după mijloacele disponibile.
Partidului Muncii din Coreea, al
Din numeroasele coiivorbiri cu
eforturilor unite ale întregului po
por în jurul partidului condus, de cadrele didactice de Ia Institute'
la crearea sa, de către tovarășul economiei naționale am desprins
Kim Ir Sen, secretar general al preocuparea de a faee față setei de
C.C. ăl Partidului Muncii, pre cunoaștere a cursanților, de a for
specialiști de nădejde in dife
ședintele R. P. D. Coreene. Evocind ma
această realitate nouă, socialistă, rite sectoare ale activității indus
triale și agrare. Ni s-a vorbit și
interlocutorii au tinut să mențio
neze că ea confirmă ideile cuprinse aici de contrastul dintre realitatea
in lucrarea tovarășului Kim Giăng de azi și cea de dinainte de elibe
II, membru al Prezidiului Biroului rare, cînd poporul coreean era ți
Politic, secretar al C.C. al partidu nut In sărăcie și ignorantă. Parti
lui, consacrată rolului determinant dul Muncii din Coreea acordă o
al partidului în conducerea revolu ’ mare atenție instruirii copiilor și
ției și construcției socialiste. Stră tineretului, accesului lor Ig știință
bătând un lung și dificil drum in și cultură. Dovadă stau edificiile
lupta de eliberare națională și so destinate învățămîntului, artelor,
științei, educației în general, a tu
cială, — ni s-a subliniat pretutin turor
cetățenilor, considerată de
deni — Partidul Muncii din Coreea,
partid ca pîrghie importantă a pro
călăuzit de ideile „Ciuce", desfă- gresului
multilateral al societății, a
șurindu-și activitatea in deplină
independență, potrivit intereselor înaintării țării pe calea socialismupoporului și condițiilor reale din lui.
țară, afirmindu-și rolul conducător
Pretutindeni, oamenii ne-au imin întreaga activitate socială, iși părtășit mîndria de a contribui Ia
îndeplinește cu succes marile sar- Înflorirea patriei. Și de a de
cini pentru accelerarea construcției
monstra prin fapte că drumul dez
socialiste și comuniste.
...Phenianul, așezare cu o vechime voltării socialiste, pe care l-a ales
de pește 1 500 de ani. este „inima" poporul R. P. D. Coreene, răspunde
țării, capitala ei, ce se ridică mîn- pe deplin aspirațiilor sale de pro
dră pe verticalele noilor construc gres și bunăstare.
ții. Bulevarde largi, drepte brăz
dează noile cartiere cu linii arhiRodica ȘERBA.N

ROMANIA-FILM PREZINTĂ:

STING AL DUNĂRII ALBASTRE»
producție a Casei de filme Unu

■•Șsi

Costumele Oltea lonescu. Deco
rurile : arh. Marcel Bogos, Cuță
Știrbu. Montajul : Adina GeorgescuObrocea. Sunetul : ing. A. Salamanian. Imaginea : Vivi Drâgan Va
sile. Scenariul și regia : Malvina Urșianu. Cu : Gina Patrichi, Gheorghe
Dinică, George Constantin, Stela Po
pescu, Valeriu Paraschiv, Mimi Enăceanu, Fory Etterle, Marioara Sterian, Mirela Gorea, Maria Rotaru,
Emilia Dobrin-Besoiu,’ Ion Niciv,
Ileana Stana-lonescu, Virgil Ogoșanu și Dana Felicia Simion. Pre
miul pentru regie - Malvina Urșianu. Premiul pentru Interpretare —
Gina Patrichi, ia Festivalul filmului
românesc - Costinești 1983
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cu privire la vizita de prietenie in Republica Socialistă România
a tovarășului Todor Jivkov, secretar general al Comitetului Central
Ambasadorul Republicii Cooperatiste Guyana
al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consiliului de Stat
de complexe, în cuvîntare este relie
națiunilor iubitoare de pace. în lup
fată necesitatea ca toate statele și
ta pentru edificarea unei lumi fără
popoarele lumii să-și intensifice
arme și fără războaie, a păcii șl co
înminînd scrisorile de acreditare,
eforturile pentru apărarea păcii —
laborării.
ambasadorul PHILIP NATHANIEL
al Republicii Populare Bulgaria
problema fundamentală a epocii
CHAN a transmis președintelui
Primind scrisorile de acreditare,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

(Urmare din pag. I)

Nicolae Ceaușescu calde salutări din
partea președintelui Republicii Coo
peratiste Guyana, Linden Forbes
Sampson Burnham, și a poporului
guyanez. precum și urări de prospe
ritate poporului român.
în cuvîntarea prezentată de amba
sador sînt evocate bunele relații din
tre Guyana și România, dintre Con
gresul . Național al Poporului din
Guyana și Partidul Comunist Român,
subliniindu-se că un rol important
în amplificarea și aprofundarea
acestor bune raporturi l-au avut in
tilnirile și convorbirile la nivel înalt.
în continuare, se relevă faptul că
poporul guyanez iși consacră munca
sa creatoare dezvoltării independen
te a țării. Totodată, este evidențiată
activitatea pe care o desfășoară Re
publica Cooperatistă Guyana pe are
na mondială. în vederea soluționării
diferendelor dintre state prin mij
loace pașnice, respectării în relații
le internaționale a principiilor de
plinei egalități, independentei și su
veranității naționale, neamestecului
în treburile interne și avantajului
reciproc, opririi cursei înarmărilor,
asigurării păcii și progresului tutu
ror națiunilor. în acest cadru, tn cu
vîntare se arată că Guyana aprecia
ză și se alătură eforturilor Republi
cii Socialiste România, ale tuturor

președintele NICOLAE CEAUȘESCU
a mulțumit pentru mesajul transmis
șt a adresat, la rîndul său, președin
telui Republicii Cooperatiste Guyana
și poporului prieten guyanez un cor
dial salut și cele mai bune urări.
în cuvîntarea de răspuns a șefului
statului român este exprimată sa
tisfacția că raporturile dintre Româ
nia și Guyana se extind continuu, în
interesul ambelor țări și popoare.
„Pe baza înțelegerilor convenite la
nivel înalt — se arată în cuvîntare
— între țările noastre au fost în
cheiate acorduri importante care au
creat un cadru politic și instituțio
nal favorabil dezvoltării largi a re
lațiilor de cooperare româno-guyaneze. Considerăm că în prezent se
impune intensificarea
eforturilor
noastre comune pentru traducerea în
viață a înțelegerilor încheiate, pen
tru intensificarea schimburilor co
merciale și a cooperării economice,
în avantajul ambelor țări. Menționez,
de asemenea, cu satisfacție legături
le de colaborare care s-au statorni
cit între Partidul Comunist Român
și Congresul Național al Ponorului
din Guyana. între organizațiile po
litice și obștești române și guyaneze".
Subliniindu-se că Împrejurările
internaționale actuale sînt deosebit

noastre — pentru soluționarea pe
cale politică, prin tratative, a pro
blemelor dintre state, pentru înfăp
tuirea dezarmării generale, și în pri
mul rind a dezarmării nucleare,
pentru lichidarea subdezvoltării și
făurirea unei noi ordini economice
internaționale. Se apreciază, totoda
tă, că. in promovarea acestor obiec
tive. un rol important revine țărilor
mici și mijlocii, țărilor în curs de
dezvoltare și nealiniate, care, acționînd unite, pot determina un curs
pozitiv în viața internațională, pot
asigura pacea în lume.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
urat succes ambasadorului Republi
cii Cooperatiste Guyana în îndepli
nirea misiunii încredințate și l-a asi
gurat de întregul sprijin al Consi
liului de Stat, al guvernului român
și al său personal.
După
solemnitatea
prezentării
scrisorilor de acreditare, a avut loc
o convorbire cordială între președin
tele Nicolae Ceaușescu și ambasado
rul Philip Nathaniel Chan.
La ceremonie au fost de fată to
varășii Aurel Duma, ministru secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor
Externe, si Dumitru Apostoiu. secre
tar prezidențial și al Consiliului de
Stat.

Ambasadorul Sultanatului Oman
(Urmare din pag. I)

înminînd scrisorile de acreditare
șefului statului român, ambasadorul
SALEM ISMAIL SUWAID a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu și
poporului român prieten salutări și
urări de bine din partea sultanu
lui Omanului, Qabus Bin Said.
în cuvîntarea prezentată de amba
sador cu acest prilej este relevat
faptul că relațiile dintre cele două
țări sint puternice și statornice, că
există condiții pentru amplificarea
raporturilor- bilaterale în diferite do
menii de interes comun. ..Sultana
tul Oman — se arată in cuvîntare —
împărtășește poziția țării dum
neavoastră în problemele internațio
nale actuale complexe și iși ex
primă convingerea că este necesar
să se acționeze in continuare pen
tru dezvoltarea relațiilor dintre sta
te. indiferent de sistemul lor social,
economic. în spiritul principiilor co
existentei pașnice, al egalității în
drepturi, respectării independenței și
suveranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne, renunțării la
forță și la amenințarea cu folosirea

forței — principii care sînt de na
tură să ducă la menținerea unor ra
porturi cordiale între toate statele".
Primind scrisorile de acreditare,
tovarășul NICOLAE CEAUSESCU a
mulțumit pentru mesajul ce i-a fost
transmis și a adresat^ sultanului
Qabus Bin Said al Omanului cele
mai bune urări de sănătate și fe
ricire. de progres și pace poporului
omanez prieten.
în cuvîntarea de răspuns a șefu-,
Iții statului român se relevă faptul
că tara noastră este profund inte
resată in promovarea unei politici
de pace și colaborare bazate pe prin
cipii de deplină egalitate, de inde
pendentă. stimă și respect reciproc.
„Constatăm cu satisfacție — se arată in cuvîntare — că la baza ra
porturilor dintre țările noastre stau
aceleași principii, ceea ce creează
perspective dintre cele mai bune adineirii și amplificării continue a
acestor raporturi, intensificării coo
perării economice reciproc avan
tajoase".
în continuare. în cuvîntare se
spune : „Considerăm că. în prezent,
problema centrală care se pune în

lntîlnire la C. C. al P. C. R.
’ Sîrtibătă dimineața? tovarășii Emil
Bobu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., și Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-au
întilnit cu delegația Partidului Re
voluționar (Chama Cha Mapinduzi)
din Tanzania, formată din Seif Sha
rif Hamad, membru al Comitetului
Executiv
Național.
secretar al
C.C.M.. Nicodemus Banduka. mem
bru al Comitetului Executiv Național
al C.C. al C.C.M., și J. Chiligatin,
adjunct de șef de secție la C.C. al
C.C.M.
Oaspeții au rugat să se transmită
tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, un cald salut,
împreună cu cele mai bune urări de
sănătate din partea lui Julius Nye
rere, președintele național al Parti
dului Revoluționar (C.C.M.), pre
ședintele Republicii Unite Tanzania.
Mulțumind pentru mesajul adre
sat, tovarășul Emil Bobu a transmis,

vremea
Timpul probabil pentru zilele <Je 9 oc
tombrie — ora 20, 12 octombrie — ora
20. In tară : vremea va fi in general
frumoasă în sudul țării și schimbătoare
In rest. Cerul va fi variabil, cu înnorărî
mal accentuate tn Banat. Crișana, Tran
silvania. Maramureș și nordul Moldovei,
unde pe alocuri vor cădea ploi și bur-

in numele tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, un
călduros salut și cele mai bune urări
de sănătate pentru Julius Nyerere,
președintele national al Partidului
Revoluționar (C.C.M.), președintele
Republicii Unite Tanzania.
în cadrul convorbirilor s-a anali
zat stadiul îndeplinirii hotărârilor
stabilite cu prilejul întilnirilor dintre
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Julius
Nyerere. exprimîndu-se dorința în
tăririi și dezvoltării legăturilor de
prietenie dintre partidele, țările și
popoarele român și tanzanian. spre
binele lor, al cauzei păcii și înțele
gerii internaționale. S-a efectuat un
schimb de informații cu privire la
preocupările actuale ale celor două
partide, precum și asuora principa
lelor probleme internaționale.
La convorbiri, care s-au desfășurat
!ntr-o atmosferă cordială, a partici
pat tovarășa Olimpia Solomonescu,
membru supleant al C.C. al P.C.R.,
adjunct de șef de secție la C.C. al
P.C.R.

nițe. In rest, ploi izolate. Vtntul va
sufla slab, pînă la moderat, cu intensi
ficări de scurtă durată la munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între
5 și 13 grade, mal coborlte In depre
siuni. iar cele maxime Intre 13 șl 25 de
grade. Dimineața, ceață in Transilvania
și la munte. In București : vremea va
fi in general frumoasă, cu cerul varia
bil. Tendință de ploaie slabă. Vint slab,
pină la moderat. Temperatura minimă
va fi cuprinsă intre 5 si 8 grade, iar
maxima Intre 31 șl 24 de grade. (Ileana
Mihăilă. meteorolog de serviciu).

fața întregii lumi este aceea' a
dezarmării., a opririi cursului spre
confruntare și război, a asigurării
dreptului popoarelor la pace, exis
tentă liberă si independentă. în acest spirit ne pronunțăm cu fermi
tate pentru rezolvarea pe cale paș
nică a problemelor din Orientul Mij
lociu. pentru realizarea unei Păci
globale, juste și durabile în această
regjune".
In încheiere, șeful statului român
și-a exprimat satisfacția pentru ra
porturile de prietenie și colaborare
dintre România si Oman si convin
gerea că. activitatea ambasadorului
va servi cauza nobilă a dezvoltării
acestor raporturi.
După ceremonia luminării scriso
rilor de acreditare, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a avut o convorbire
cordială cu ambasadorul Salem Ismail Suwaid,
La ceremonie și convorbire au
participat Aurel Duma, ministru secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, și Dumitru Anostoiu,
secretar prezidențial și al Consiliu
lui de Stat.

TELEORMAN: Apartamente
noi pentru oamenii muncii

în centrul civic al municipiu
lui Alexandria, pe Bulevardul
Libertății, a început construc
ția celui de-al doilea subansamblu de locuințe prevăzut
aici. La parterul noilor blocuri
cu cite 4 și 8 etaje, însumînd
750 de apartamente,
.
vor fi amenajate numeroase magazine
comerciale și unități presta
toare de servicii. De la începu
tul anului și pînă în prezent,
constructorii de locuințe din
județul Teleorman au pus la
dispoziția oamenilor muncii din
localitățile urbane și rurale 351
de apartamente modeme și
confortabile, depășind astfel
sarcinile de plan Ia zi. (Stan
Ștefan).
BOTOȘANI : Un nou
edificiu de sănătate
tn centrul civic al municipiu
lui Botoșani, pe strada Mihai
Emînescu, s-a dat in folosință
noul edificiu al maternității ju
dețene. Compus din două tron
soane alăturate, cu cite patru
și, respectiv, cinci etaje, localul
noii maternități are o capaci
tate de 400 de paturi și dispune
de laboratoare pentru explorări
funcționale, o farmacie și alte
servicii de specialitate. Este do
tat cu aparatură perfecționată
și cu un sistem propriu de televiziune. care înlesnește comunicarea
audiovizuală
dintre
paciente, nou-născuți șl famiMile acestora, fiind una djntre
cele mai modeme unități de
profil din țară. (S, Ailenei).

(Urmare din pag. I)

S-a apreciat că succesele Republi
cii Socialiste România și Republicii
Populare Bulgaria în dezvoltarea
economico-socială deschid posibilități
tot mai mari pentru adîncirea per
manentă a colaborării româno-bulga
re, contribuie la întărirea pe mai de
parte a influenței socialismului in
lume, la întărirea păcii și colaborării
internaționale.
Cei doi conducători de partid și de
stat au examinat modul de îndepli
nire a hotărârilor adoptate privind
dezvoltarea și adîncirea în continua
re a colaborării economice și tehnico-științifice dintre cele două țări.
Ei au constatat că sint în curs de
realizare o serie de înțelegeri pri
vind colaborarea economică, specia
lizarea și cooperarea în producție și
că se depun eforturi pentru găsirea
de noi posibilități privind speciali
zarea și cooperarea in scopul diver
sificării și creșterii stabile, pe baze
trainice, a schimburilor de mărfuri.
S-a convenit ca ministerele de re?
sort să pregătească și să semneze in
cel mai scurt timp noi convenții de
specializare și cooperare în dome
niile tehnicii electronice de calcul, al
producției de tractoare și mașini
agricole, al construcțiilor navale și
să reactualizeze convențiile existen
te privind construcția de mijloace de
transport, de mașini pentru prelucrarea metalelor, de utilaje pentru
industria alimentară.
Au fost, de asemenea, stabilite mă
suri pentru dezvoltarea colaborării și
a schimbului de experiență în dome
niile metalurgiei, industriei chimice,
construcțiilor de mașini, agriculturii
și în alte domenii.
Cele două părți au subliniat din
nou interesul pentru extinderea acti
vităților comune legate de coopera
re in producție, in vederea realizării

l

„Președintele Nicolae Ceaușescu Și
politica de pace a României" se in
titulează, astfel, unul dintre artico
lele inserate de revista indiană „SOCIALOOK", in cadrul suplimentu
lui special consacrat României. Ar
ticolul definește drept coordonate de
bază ale activității internaționale a
țării noastre concepția potrivit că
reia „fiecare stat are atit dreptul, eit
și datoria de a contribui la rezolva
rea problemelor cardinale ale con
temporaneității". „Astfel — se arată
în continuare — in timp ce România
se afirmă pe arena internațională cu
simțămintul plenar că aparține lumii
tn care trăiește, conștiința contem
porană mondială învață numele
României, recunoseindu-i contribuția
indiscutabilă la împlinirea idealuri
lor de mai bine ale umanității. Iar
această contribuție — se subliniază —
este legată direct de gîndirea și acti
vitatea președintelui Nicolae
Ceaușescu, personali'ate proeminentă
â vieții politice internaționale, cunoscut și apreciat pentru concepțiile
sale de interes major nu numai pen
tru propriul popor, ci șt pentru toate
pațiunile iubitoare de pace, libertate.

independență", In mod deosebit, ar
ticolul evidențiază neobosita activi
tate a președintelui român și

mește „adevărata vocație de pace a
poporului român", „factor determi
nant al modului său de gindire și
viață", afirmat de-a lungul unei
zbuciumate istorii de luptă și jertfă
pentru apărarea ființei naționale și
neatîrnare. „Din timpuri imemoriale
— se arată in continuare — mințile
cele mai luminate ale poporului ro
mân au înțeles că pacea este atribu
tul material ți spiritual indispensa
bil al propășirii independente a ță-

menționează : „Cuvintele România —
Ceaușescu se contopesc într-o iden
titate de inalt prestigiu internațional".
Articolul pune accentul pe „larga
audiență a contribuțiilor aduse de
problemeRomânia la reglementarea
,
lor vitale ale contemporaneității in
cele mai variate domenii politice Și
sociale. Niciodată in întreaga sa evo
luție istorică, România — se subli
niază — nu a avut mai mulți prie
teni ca in prezent, niciodată stima
și aprecierea de care se bucuri nu
sînt exprimate pe o atit de largă
arie geografică".
Degajind resorturile profunde ale
unei atari afirmări de mare prestigiu,
articolul reliefează ceea ce denu-

rii". Punînd astfel în evidență în
trepătrunderea dintre ecourile unei
istorii dominate de dragostea de glie
și neam a generațiilor și generați
ilor care s-au succedat, prin
veacuri, pe strămoșescul nostru pămint, „înaltul umanism ți patriotism
ce definesc societatea românească
de astăzi" și „politica externă con
structivă a țării, in deplină armonie
cu cele mai nobile deziderate ale
epocii contemporane", articolul sub
liniază că „actuala afirmare interna
țională a României reprezintă o ex
presie superioară a tradițiilor și as
pirațiilor dintotdeauna ale poporului
român". Tocmai voința și puterea de
a se identifica permanent cu desti
nul țării și al poporului ei și, conco
mitent, de a conferi o dimensiune

declt oprirea cursei înarmărilor, tre
cerea la dezarmare, in primul rînd
la dezarmarea nucleară și preîntîmpinarea izbucnirii unui război nu
clear. Pornind de la aceasta. Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Populară Bulgaria sint hotărîte să
acționeze neabătut. împreună cu ce
lelalte state participante la Tratatul
de la Varșovia, cu celelalte țări so
cialiste. cu toate forțele iubitoare de
pace, democratice și progresiste pen
tru întărirea păcii și securității în
Europa și în lumea întreagă.
Cele două părți au relevat însem
nătatea aprecierilor si pozițiilor cu
prinse în Declarația politică a state
lor participante la Tratatul de la
Varșovia, adoptată la Consfătuirea
Comitetului Politic Consultativ de la
Praga din ianuarie a.c., și in Decla
rația comună adoptată de conducă
torii de partid și de stat din unele
țări socialiste europene, la întîlnirea
de la Moscova, din iunie a.c.. și con
sideră că propunerile formulate în
aceste documente oferă o bază bună
problemelor
pentru
soluționarea
dezarmării și a altor probleme internaționale.
Republica Socialistă România și
Republica Populară Bulgaria au sub
liniat necesitatea imperioasă de a se
depune toate eforturile posibile pen
tru a se ajunge cît mai grabnic la
' o
înțelegere la negocierile de la Ge
neva dintre U.R.S.S. și S.U.A., privind neamplasarea în Europa a noii
lor rachete nucleare americane: CU
rază medie și reducerea mijloacelor
nucleare cu rază medie existente,
respectîndu-se principiile egalității
și securității egale, in vederea rea
lizării echilibrului la niveluri tot mai
joase ale înarmărilor, pînă la elibe
rarea totală a continentului nostru
de armele nucleare, atit cu rază me
die. cit și tactice.
Cef doi conducători de partid și de
stat au exprimat satisfacția fată de

0 trainică prietenie, o strinsă conlucrare
morie manifestările de prietenie,
Ca de fiecare dată, întîlnirea la
primirile călduroase, rezervate de
nivel înalt româno-bulgară, prile
fiecare dată tovarășului Nicolae
juită de vizita de prietenie pe care,
Ceaușescu și tovarășei Elena
la invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu de poporul bulgar. In
Ceaușescu, a intreprins-o în Româ
acest sens, o expresie concludentă
nia tovarășul Todor Jivkov, s-a în
a acestor sentimente a constituit-o
scris ca un important eveniment in
înmînarea, cu prilejul actualei vievoluția relațiilor dintre partidele,
România, tovarășului
țările și popoarele noastre. Ca de
zite în
Ceaușescu și tovarăfiecare dată, schimbul de păreri,
Nicolae
Ceaușeșcu, de către
șei
Elena
informarea reciprocă în legătură cu
preocupările și realizările partide-, tovarășul Todor Jivkov a me__.... ,jubiliare „Gheorghl Dimi
daliei
lor și popoarelor celor două țări,
trov" pentru marile merite in pro
in opera constructivă pe care o des
movarea prieteniei româno-bulga
fășoară — practică prin ea însăși
re. pentru contribuția la dez.voltasemnificativă peptru raporturile
rea
mișcării comuniste și muncito
între buni vecini și prieteni — au
rești, la lupta pentru pacea și feri
fost întregite de înțelegeri care des
cirea popoarelor.
chid noi perspective conlucrării în
nu revenit în discuțiile din acesto
multiple domenii de activitate.
zile nume ce jalonează un itinerar
S-a evidențiat astfel, o dată mai
de profundă rezonanță in conștiin
mult, rolul determinant al ifttnnirîța popoarelor român și bulgar:
lor dintre tovarășul Nicolae
București, Sofia, Giurgiu și Ruse.
Ceaușescu și tovarășul Todor Jiv
Turnu Măgurele și Nicopole... Un
kov în dezvoltarea conlucrării prie
itinerar luminat de glorioase tra
tenești româno-bulgare. „Se poate
diții de luptă comună pentru înfăp
. afirma că intilnirile noastre — sub
tuirea mărețelor idealuri ale liber
linia
tovarășul
NICOLAE
tății și independenței naționale —
CEAUȘESCU — au contribuit în
totdeauna la identificarea de noi
și cu atit mai apropiat inimilor ce
lor două popoare cu cit aceste tra
domenii de colaborare, la întărirea
diții și-au găsit firească continuare
prieteniei dintre partidele și po
poarele noastre. Am obținut rezul
intr-o strînsă conlucrare ce a fă
tate bune în dezvoltarea colaborării
cut să prindă viață proiecte ds
mare însemnătate in edificarea noii
in toate domeniile de activitate și,
prin colaborarea noastră, am servit _ orînduiri atit in România, cît și în
interesele ambelor popoare, cit și
Bulgaria.
Există astfel temeiuri de comună
interesele socialismului, ale colabo
rării și păcii". în același sens, to
satisfacție pentru modul în care, pe
baza
hotărîrilor și înțelegerilor la
varășul TODOR JIVKOV arăta :
„Intilnirile noastre tradiționale
nivel inalt, se dezvoltă și se adîn— care au o mare importanță — au
cesc continuu relațiile româno-bul
intrat, cum se spune, in istorie, gare in toate domeniile — așa
pentru că ele au întărit prietenia cum se subliniază și în Comu
si au impulsionat întotdeauna cola
nicatul dat publicității ia încheierea
borarea dintre țările noastre in do vizitei. Ilustrative în acest sens
meniul economic, precum și in alte sint marile obiective realizate prin
domenii de interes reciproc. Noi eforturi comune, dezvoltarea de
îndeplinim voința popoarelor noas- . ansamblu a colaborării economice
tre de a trăi in pace, prietenie si și tehnico-științifice, a schimburi
colaborare ca popoare vecine, ca lor dintre cele două țări.
popoare aliate in cadrul socialis ■ Este o realitate insă că, așa cum
mului".
a reieșit și cu prilejul actualelor
Popoarele român și bulgar dau
convorbiri, potențialul economic in
o înaltă prețuire contribuției per
continuă creștere și modernizare al
sonale a conducătorilor celor două ambelor țări, succesele remarcabile
țări la întărirea acestei mari prie
în dezvoltarea lor multilaterală
tenii. în manifestările de caldă
constituie o premisă din cele mai
simpatie și stimă cu care inalții
favorabile pentru ridicarea la un
oaspeți bulgari au fost întimpinați
nivel tot mai înalt a conlucrării re
pretutindeni pe traseul vizitei, s-au
ciproc avantajoase. Una din ca
reflectat sentimentele împărtășite racteristicile esențiale ale înțelege
de întregul nostru popor. Tot ast rilor și hotărîrilor adoptate in ul
fel cum ne sînt proaspete în metimii ani este afirmarea cu preg-

o politică internațională dinamică și constructivă
In cuvinte de caldă simpatie și apreciere, articolele publicate de presa
de peste hotare, emisiunile difuzate de posturi de radio și televiziune
reflectă realitatea românească, eforturile unui întreg popor strins unit
în jurul partidului, al secretarului său general, pentru continua înflorire
a patriei socialiste, imaginea României in lumea contemporană, activita
tea neobosită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, al cărui inalt prestigiu in
ternațional face ca numele țării să răsune cu semnificative ecouri pe
cele mai diyerse meridiane ale planetei.

de proiecte și operațiuni comerciale
în terțe țări.
Ele au dat o apreciere pozitivă In
legătură cu modul in care se reali
zează programul de colaborare tehnico-științifică pe termen lung, subliniindu-se necesitatea ca această ac
tivitate să fie tot mat strîns legată
de specializarea și cooperarea in
producție pe baza tehnologiilor moderne. in vederea soluționării problemelor de cea mai mare însemnă
tate pentru economiile celor două
țări și creșterii posibilităților lor de
export.
Guvernele celor două țări. Comisia
mixtă guvernamentală de colabora
re economică și tehnico-științifică.
ministerele și organizațiile econo
mice din Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bulgaria
au fost însărcinate să acționeze pen
tru extinderea in continuare a spe
cializării, cooperării și schimburilor
de mărfuri. îndeosebi în domeniile
construcțiilor de mașini, energeticii,
electronicii și electrotehnicii, meta
lurgiei, chimiei și agriculturii.
Dînd o înaltă apreciere rezultate
lor obținute în dezvoltarea relațiilor
bilaterale, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov
au reafirmat hotărîrea celor două
partide și țări de a dezvolta in con
tinuare relațiile lor de prietenie șl
colaborare pe multiple planuri.
în timpul convorbirilor, cei doi
conducători de partid și de stat au
făcut un schimb de vederi asupra
unor probleme actuale ale situației
internaționale.
Ei au exprimat profunda lor îngri
jorare în legătură cu creșterea încor
dării in lume, ca urmare a activizării celor mai agresive forțe imoerialiste, care întreprind noi pași în
cursa înarmărilor, sporind pericolul
unei catastrofe nucleare. Ei consideră. că în condițiile actuale nu există
sarcină mai urgentă în fața omenirii

mondială intereselor noastre funda
mentale, prin sesizarea concordanței
lor deoline cu idealurile supreme ale
tuturor popoarelor lumii constituie
— potrivit articolului — baza de
nezdruncinat a înaltului prestigiu de
care se bucură numele președintelui
Nicolae Ceaușescu, „arhitectul poli
ticii interne și externe românești de
amplă reverberație internațională".
Unitatea deplină, pină la contopire,
dintre popor și președintele său — se
arată în articol — este demonstrată
de faptul că „in afara granițelor
României, numele Nicolae Ceaușescu
este pretutindeni legat de numele
țării — o realitate ce exprimă esența
audienței internaționale a concepției
românești de politică externă, edifi
cată și promovată" de conducătorul
partidului și statului nostru.
„România avertizează asupra ra
chetelor" este titlul articolului pe
care ziarul britanic ..THE GUAR
DIAN" îl consacră reliefării recen
telor propuneri ale tării noastre -pen
tru preîntîmpinarea amplasării de
noi rachete nucleare pe continent,
reducerea și, in final, eliminarea
celor
existente.
„Președintele
Ceaușescu — arată cotidianul — s-a
impus din nou atenției mondiale
preconizind aminarea aolicării deci
ziei N.A.T.O. de instalare a
rachetelor americane Pershing și
Cruise pe continent și continuarea,
pină Ia sfirșitul anului 1984, dacă va
fi necesar, a negocierilor de la Ge
neva in această problemă".

Aceeași idee este subliniată si de
un alt ziar britanic, „MORNING
STAR", lntr-un articol avînd ca supratitlu „România cheamă la redu
cerea amenințării nucleare". Cotidia
nul insistă asupra preocupării stă
ruitoare a președintelui
Nicolae
Ceaușescu de a se face tot ceea ce
este posibil pentru a fi oprită des
fășurarea a noi rachete nucleare cu
rază medie de acțiune tn Europa,
pentru retragerea ți distrugerea ce
lor existente. încadrind aceste noi
inițiative in contextul amplei activi
tăți desfășurate de conducătorul par
tidului și statului nostru pentru
salvgardarea păcii mondiale, artico
lul
evidențiază că „președintele
Nicolae Ceaușescu consideră nece
sar ca, pină cind întreaga Europă va
deveni o zonă liberă de arme nu
cleare, astfel de regiuni denuclearizate să fie proclamate in Balcani,
in Nordul sau in oricare altă parte a
continentului".
„Președintele Ceaușescu subliniază
că este incă posibil să se împiedice
instalarea de noi rachete in Europa
și să se distrugă cele existente pen
tru a elibera, in sfirșit, continentul
de coșmarul unui război nuclear",
scrie și cotidianul italian „ÎL POPOLO", subliniind, in context, că
„șeful statului român a adoptat în
totdeauna o poziție fermă împotriva
înarmării nucleare, pentru dezarmare ți pace".
La rîndul său, ziarul suedez
„SVENSKA DAGBLADET" evidențiază apelurile președintelui Nicolae
Ceaușescu pentru „a se amina am
plasarea a noi rachete nucleare cu
rază medie de acțiune în Europa,
pentru încetarea cursei înarmărilor".
„Mesajele președintelui român asupra păcii și dezarmării în lume"
Se intitulează și comentariul inserat,
pe această temă, de buletinul AGENȚIEI ZAIREZE DE PRESA —

nanță a formelor moderne, superispecializaoare de conlucrare
rea și cooperarea în producție, cara
urmează să capete o pondere crescîndă în ansamblul relațiilor dintre
țările noastre. Ca o expresie a pre
ocupării existente în această direc
ție, la actuala întîlnire s-a stabilit
ca ministerele de resort să pregă
tească și să semneze in cel mai
scurt timp noi convenții de specia
lizare și cooperare în producție. •
Convorbirile
dintre
tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov
au prilejuit, totodată, un schimb de
vederi asupra evoluțiilor din via
ța internațională, evoluții marcate
de o creștere a încordării, de spo
rirea pericolelor la adresa păcii șl
securității popoarelor. Cei doi con
ducători de partid și de stat au e- .
vldențiat că în condițiile actuale nu
există sarcină mai urgentă decît
oprirea cursei Înarmărilor, trecerea
la dezarmare. în primul rînd la
dezarmarea nucleară, preintîmpinarea unui război nuclear devasta
tor, România și Bulgaria fiind
hotărîte să acționeze. împreună cu
celelalte state ale Tratatului de la
Varșovia, cu celelalte țări socialis
te. cu toate forțele iubitoare de
pace, pentru întărirea păcii și secu
rității în Europa și în lume. O deo
sebită atenție a fost acordată. în
mod firesc, situației din Europa,
relevindu-se necesitatea de a se
acționa pentru a se ajunge ia o
înțelegere privind neamplasarea a
noi rachete, reducerea celor exis
tente, pînă la eliberarea totală a
continentului de armele nucleare. A
fost reafirmată necesitatea dezvol
tării în continuare a relațiilor de
colaborare în Balcani, a conlucră
rii pentru transformarea Balcanilor
într-o zonă a păcii, liberă de arme
nucleare.
Prin întreaga sa desfășurare, prin
înțelegerile realizate, noul dialog
la nivel inalt româno-bulgar se în
scrie ca o contribuție marcantă la
extinderea și aprofundarea relații
lor de prietenie și colaborare din
tre partidele, țările și popoarele
noastre. Este temeiul pentru care
poporul român salută cu căldură
aceste rezultate, nutrind convin
gerea că ele slujesc pe deplin in
tereselor noastre comune, cauzei
socialismului, păcii și colaborării in
întreaga lume.

Dumîtrn ȚINU

A.Z.A.P. „Șeful statului român - se
arată în articol — consideră că nu
există nici un obstacol pentru a se'
._
ajunge în acest an la rezultate sa
tisfăcătoare în cursul negocierilor de
la Geneva privind neamplasarea de
noi rachete cu rază medie de acțiune
in Europa ți reducerea celor exis
tente". în continuare, sînt detaliate
aspectele concrete ale noilor iniția
tive românești pentru diminuarea și
stoparea cursei înarmărilor, pentru a
se asigura triumful vieții pe în
treaga planetă.
„România — o țară prezentă" este
și titlul unui articol publicat de zia
rul venezuelean „PANORAMA". Ad
jectivul — se menționează in arti
col — este menit să exprime carac
teristici de prim ordin ale activității
internaționale a României : partici
pare și dinamism, implicarea pro
fundă și responsabilă în tot ceea ce
înseamnă viața lumii in care trăim,
dialog și cooperare, neprecupețite
eforturi pentru devenirea spre mai
bine a umanității. Se reliefează ast
fel ca o constantă definitorie a epo
cii contemporane, că „toate scenele
politice ți toate forumurile unde se
dezbat problemele vitale ale omeni
rii înregistrează, astăzi, prezența și
participarea activă a României". Evidențiind, in același timp, carac
terul unitar și indisolubil al ansam
blului politicii interne și externe ro
mânești, articolul subliniază
că
România contemporană se impune
în conștiința lumii. și prin însemna
tele rezultate obținute datorită efor
turilor întregului popor de continuă
dezvoltare a tării.
Publicația poloneză „RZECZPOSPOLIȚA" se referă la succesele înîn conregistrate pe plan
___ național
.....
strucția de locuințe și în ce privește
creșterea bunăstării întregului popor.

tncheierea cu succes a reuniunii de
la Madrid, ceea ce constituie o do
vadă a vitalității procesului multila
teral inaugurat prin adoptarea la
Helsinki a Actului final al Confe
rinței pentru securitate și cooperare
in Europa. Ei acordă o însemnătate
deosebită hotărârii privind convoca
rea Conferinței referitoare la mă
suri de creștere a încrederii și secu
rității și de dezarmare in Europa.
Republica Socialistă România și
Republica Populară Bulgaria au re
levat necesitatea dezvoltării în con
tinuare a relațiilor de colaborare bi
laterală dintre statele balcanice în
toate domeniile, precum și a colabo
rării lor multilaterale în domenii și
pe probleme de interes comun, ceea
ce contribuie la întărirea climatului
de încredere și înțelegere, la pacea
și securitatea în Balcani. Ele s-au
pronunțat în sprijinul propunerilor
privind crearea de zone denuclearizate în Europa și au reafirmat hotărîrea lor de a conlucra activ pen
tru transformarea Balcanilor lntr-o
zonă liberă de arme nucleare.
Făcînd un schimb de vederi cu
privire și la alte probleme impor
tante ale vieții internaționale, cei
doi conducători de partid și de stat
au subliniat necesitatea soluționării
problemelor litigioase și a conflicte
lor existente numai pe calea pașni
că a tratativelor.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov și-au exprimat
satisfacția fată de convorbirile avute
și înțelegerile realizate, care vor
contribui la extinderea și aprofun' darea în continuare a relațiilor de
prietenie și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Bulgar, dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Bulgaria, dintre popoarele celor
două țări. în interesul cauzei socia
lismului. păcii și colaborării inter
naționale.

Contribuție prețioasă
la dezvoltarea colaborări
dintre România și Bulgaria
Revista presei bulgare
SOFIA 8 (Agerpres). — Presa
bulgară publica articole și reportaje
largi, însoțite de fotografii, despre
noua intilnire prietenească dintre
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Todor
Jivkov, secretar general al Cornitetu- |>
lui i Central <ii WtWlMi Comunist
Bulgar, președintele Consiliului de
Stat al Republicii Populare Bulgaria.
Corespondențele și articolele poartă
titluri semnificative ca : „Dezvoltarea
ascendentă a prieteniei și colaborării"
(„RABOTNICESKO DELO"), „In in
teresul cauzei socialismului și păcii"
(„ZEMEDELSKO ZNAME"), „în nu
mele prieteniei frățești, al colabo
rării multilaterale" („OTECESTVEN
FRONT"), „Noi perspective ale rela
țiilor frățești" („NARODNA MLADEJ"), „Manifestare vie a colaborării
rodnice" („TRUD").
In corespondenta apărută vineri Jn
ziarul „RABOTNICESKO DELO",
organ al C.C. al P. C. Bulgar, se
subliniază :
„Tradiția frecventelor întîlniri din
tre secretarul general al C.C. al
P.C.B., președintele Consiliului de
Stat al R.P.B., tovarășul Todor
Jivkov, ți secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe pământul
Bulgariei ți al României, este în
delungată și deosebit de rodnică.
Aceste întîlniri sint o manifestare vie
a întăririi continue a prieteniei din, tre partidele, statele ți popoarele
noastre, tn același timp, ele trasează
noi jaloane pentru îmbogățirea co
laborării multilaterale, intrucit dialo
gul bulgaro-român la cel mai inalt
nivel conduce de fiecare dată la în
țelegeri concrete pentru extinderea
legăturilor pe plan politic ți a activi
tății comune in domeniile economiei,
științei ți tehnicii, culturii, învăță
mântului, sportului, turismului, pre
cum ți in toate celelalte domenii ala
vieții".
Importanța întilnirilor bulgaroromâne — subliniază „RABOTNICES
KO DELO" — depășește cadrul rela
țiilor bilaterale. Bogata activitate
desfășurată in timpul întilnirilor la
cel mai inalt nivel este în interesul
tuturor țărilor socialiste, al bunei ve
cinătăți in Balcani, în interesul cau
zei păcii și socialismului in lume.
Informînd despre solemnitatea în
cadrul căreia tovarășul Todor Jivkov
tovarășului
Nicolae
a
înmînat
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu
____ __________
Ceaușescu medalia jubiliară „Gheorghi Dimitrov", toate ziarele scot in
evidență că tovarășul Todor Jivkov a
subliniat cu acest prilej că această
distincție este acordată tovarășului
Nicolae Ceauțescu și tovarășei Elena
Ceaușescu pentru marile merite pe
care le au in dezvoltarea prieteniei
ți colaborării dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist
Bulgar, dintre Republica Populară
Bulgaria ți Republica Socialistă
România, pentru contribuția adusă in
cadrul mișcării comuniste ți munci
torești internaționale, in lupta pentru
pace.
în cuprinsul relatării despre vizita
efectuată de tovarășii ' Nicolae
Ceaușescu și Todor Jivkov Ia obiec
tive economice din județul Prahova
este relevată primirea deosebit de
călduroasă făcută celor doi conducă
tori de partid și de stat de populația
municipiului Ploiești, de colectivele
de oameni ai muncii din unitățile
vizitate.
Este subliniată atmosfera de caldă
prietenie in care s-au desfășurat
convorbirile
dintre
conducătorii
României și Bulgariei, în cursul căro
ra au fost analizate aspecte ale co
laborării româno-bulgare. precum și
o serie de probleme majore ale vieții
Internaționale. Se relevă că. In timpul
convorbirilor de vineri, un loc cen
tral l-a ocupat schimbul de păreri
asupra problemelor internaționale,
exprimtndu-se preocuparea față de
creșterea încordării. în lume, hotârîrea de a se face totul pentru
apărarea păcii și preîntîmpinarea
unui război nuclear.

Vizita prim-ministrului Guvernului
Republicii Socialiste România, tovarășul
Constantin Dăscălescu, în Iordania
Primire Ia regele Hussein Ibn Talal
AMMAN 8 (Agerpres). — Primul
ministru al Guvernului Republicii
Socialiste România, tovarășul Con
stantin Dăscălescu. aflat în vizită
oficială în Iordania, a fost primit
simbătă de Maiestatea Sa Regele
Hussein Ibn Țalal al Regatului Haeemit al Iordaniei.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceausescu, președintele Republicii
Socialiste România, și a tovarășei
Elena Ceaușescu, primul ministru al
guvernului român a transmis regelui
Hussein Ibn Talal și reginei Noor
un cald salut prietenesc și cele mai
bune urări de sănătate și fericire
personală, de pace. și bunăstare po
porului iordanian.
Exprimind vii mulțumiri pentru
mesajul primit, regele Hussein Ibn
Talal a rugat să fie transmise, din
partea sa și a reginei Noor. tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu un cordial salut de
prietenie, precum șl cele mai bune
urări de sănătate, fericire persona
lă si succes, de progres și prosperi
tate poporului român.
In cursul convorbirii care a avut
loc cu prilejul schimbului de mesa
je. au fost evocate cu profundă sa
tisfacție raporturile bune de priete
nie si strinsă conlucrare statornicite
între România și Iordania. îndeosebi
ca urmare a multiplelor intîlniri
care au avut loc între șefii celor
două state, a hotărîrilor convenite
în cadrul dialogului la nivel înalt,
care au conferit durabilitate, per
spectivă și dinamism ansamblului
legăturilor dintre cele două țări. în
acest cadru, a fost reafirmată dorin
ța comună de a se acționa în con
tinuare. cu toată hotărîrea. pentru
aprofundarea și diversificarea rela
țiilor de colaborare româno-iordaniene. in toate domeniile de interes
comun. Pomindu-se de la potenția
lul economic in creștere al celor
două țări, ca și de la experiența acumulată prin realizarea in comun
a unor importante obiective econo
mice. s-a apreciat de ambele părți
că există importante posibilități de
lărgire și diversificare a coope
rării în industrie, agricultură, trans
porturi, construcții și în alte sec
toare de activitate, pe baze re
ciproc avantajoase. Totodată, a fost
exprimată hotărirea celor două părți
de a imprima în continuare același
caracter dinamic raporturilor bilate
rale pe plan cultural, științific, al
pregătirii de cadre și in alte domenii
de interes comun.
Procedîndu-se la un schimb de pă
reri privind unele probleme majore
ale vieții internaționale, în cadrul
discuțiilor au fost reafirmate pozi
țiile consecvente ale României și
Iordaniei cu privire la necesitatea
depășirii tensiunii existente în lume,
la reluarea politicii de pace, destin
dere, dezvoltare independentă și
largă cooperare între națiuni, pentru
trecerea la măsuri ferme de oprire
a cursei înarmărilor, de dezarmare
și, în primul tind de dezarmare
nucleară, pentru reducerea și "lichi
darea decalajelor dintre țările bo
gate și cele sărace și trecerea la în
făptuirea noii ordini economice in
ternaționale, pentru reglementarea
tuturor conflictelor șl confruntărilor
dintre state exclusiv pe cale politică,
prin negocieri, pentru democratiza
rea întregii vieți internaționale.
în cadrul schimburilor de păreri,
a fost subliniată convingerea celor
două țări privind necesitatea inten
sificării eforturilor în vederea solu
ționării pe cale politică a conflictu
lui din Orientul Mijlociu, pentru
realizarea unei păci globale, juste și
durabile în această parte a lumii, pe
baza retragerii Israelului din terito

riile arabe ocupate în urma războiu
lui din 1967, a reglementării proble
mei poporului palestinian, prin recu
noașterea dreptului său la autode
terminare, inclusiv la crearea unui
stat propriu, independent, a garan
tării securității și independenței tu
turor statelor' din zonă.
S-a subliniat, de asemenea, nece
sitatea de a se ajunge grabnic la re
glementarea situației din Liban,
pentru asigurarea independenței,
suveranității, unității și integrității
teritoriale ale acestei țări, prin
crearea unui cadru care să permită o
largă reconciliere a tuturor forțelor
politice și sociale libaneze.
Primul ministru al guvernului ro
mân a prezentat suveranului iorda
nian punctele de vedere și con
siderentele președintelui Nicolae
Ceaușescu cu privire la căile de re
glementare a conflictului din Orien
tul Mijlociu, de soluționare a pro
blemei palestiniene și de depășire a
actualei situații din Liban. în acest
cadru, a fost subliniată utilitatea
convocării unei conferințe interna
ționale pentru realizarea păcii în
Orientul Mijlociu, în cadrul O.N.U.,
cu participarea tuturor părților in
teresate, inclusiv a Organizației
pentru Eliberarea Palestihei — sin
gurul reprezentant legitim al po
porului palestinian — a Uniunii So
vietice și ă S.U.A., precum și a al
tor state care pot aduce o contribu
ție pozitivă in acest domeniu.
Regele Hussein Ibn Talal a dat o
înaltă apreciere poziției clarvăză
toare, consecvente a tovarășului
Nicolae Ceaușescu în ceea ce priveș
te Orientul Mijlociu, acțiunilor și
inițiativelor șefului statului român
în direcția reglementării situației
conflictuale din această zonă, ceea
ce constituie o contribuție importan
tă Ia eforturile de pace desfășurate
pe plan internațional.
A fost exprimată îngrijorarea în
legătură cu continuarea războiului
★

AMMAN 8 (Agerpres). — Tovarășul
Constantin Dăscălescu, prim-ministru
al Guvernului Republicii Socialiste
România, a sosit, simbătă, la Amman,
unde efectuează o vizită oficială, la
invitația Guvernului Regatului Hașemit al Iordaniei.
Primul ministru român este înso
țit de tovarășii Ion Stănescu, minis
tru, șeful Departamentului pentru
construcții în străinătate, președintele
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-iordaniană de
cooperare economică și tehnico-științifică, Mihai Moraru, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor de
mașini, Adrian Stoica, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și
cooperării economice internaționale,
Victor Murea, adjunct al ministrului
petrolului, Gheorghe Dolgu, adjunct
al ministrului afacerilor externe,
Drăguț Lucianu, secretar al Consiliu
lui de Miniștri, de alte persoane ofi
ciale.
La aeroportul militar regal din
capitala iordaniană, împodobit cu
drapelele de stat ale celor două țări,
unde a avut loc ceremonia sosirii,
delegația română a fost întîmpinată
de Mudar Badran, primul ministru
al Guvernului Regatului Hașemit al
Iordaniei, Salem Masa Deh, ministrul
finanțelor, dr. Said AI Tal, ministrul
educației, Walid Asfour, ministrul
industriei și comerțului, Aii Al
Suheimat, ministrul transporturilor,
Hassan Ibrahim, ministrul a.i. al afa
cerilor externe, Ibrahim Ayyoub, mi
nistrul aprovizionării, alte persoane
oficiale.
Au fost prezenți Andrei Cervenco-

La conferința Consiliului mișcării
„Medicii lumii pentru prevenirea războiului nuclear"

Premierul grec reafirmă poziția țării sale
împotriva amplasării noilor rachete
în Europa
ATENA 8 (Agerpres). — Cores
pondență de la Ion Madoșa : La Atena au început lucrările unei con
ferințe a Consiliului mișcării „Me
dicii lumii pentru prevenirea răz
boiului nuclear", la care iau parte
reprezentanți din 43 de țări, între
care și România.
în discursul de salut adresat
participantelor la dezbateri, primul
ministru al țării-gazdă, Andreas
Papandreu, a' reafirmat opoziția
fermă a guvernului grec față de
amplasarea unor noi rachete cu
rază medie de acțiune in Europa

și a exprimat satisfacția pentru
progresele înregistrate în demersu
rile dintre țările din regiune pen
tru crearea unei zone denuclearizate in Balcani. El a declarat că
în Europa „nu mai trebuie insta
lată nici măcar o singură houă ra
chetă nucleară", adăugind că „pri
ma noastră datorie este de a îm
piedica o catastrofă nucleară".
„Guvernul grec, a arătat vorbito
rul. va continua să participe, cu
toate mijloacele de care dispune
si cu fiecare prilej, la lupta pen
tru dezarmare".

dintre Irak și Iran, subliniindu-se
necesitatea încetării imediate a osti
lităților și reglementării conflictu
lui prin negocieri pe calea tratati
velor.
De ambele părți s-a exprimat sa
tisfacția pentru adoptarea prin con
sens a documentului final al reuniu
nii dela Madrid privind întărirea
securității și cooperării in Europa,
subliniindu-se totodată că orice
progres realizat în această direcție
exercită o influență pozitivă asupra
climatului politic în întreaga lume,
asupra stabilității și colaborării in
ternaționale. In acest cadru, s-a re
levat necesitatea dc a se face totul
pentru a se împiedica amplasarea
de noi rachete cu rază medie de ac
țiune în Europa, pentru reducerea
și distrugerea celor existente.
în încheierea întrevederii, a fost
exprimată convingerea celor două
părți că dezvoltarea conlucrării pe
plan bilateral și aprofundarea coo
perării dintre ele in viața interna
țională corespund intereselor de
dezvoltare liberă, independentă, a
popoarelor român și iordanian prie
tene, cauzei . generale a păcii în
Orientul* Mijlociu și în întreaga
lume.
întîlnirea s-a desfășurat într-o
atmosferă caldă, cordială, de stimă
și deplină înțelegere reciprocă, ce
caracterizează raporturile prietenești
dintre România și Iordania.
După întrevedere, regele Hussein
Ibn Talal a reținut la dejun pe to
varășul Constantin Dăscălescu.
La dejun au participat din partea
iordaniană Mudar Badran, primministru al guvernului iordanian,
prințul Hassan Ibn Talal. precum și
șeful Curții Regale, comandantul
forțelor armate, membri ai guver
nului. alte persoane oficiale.
Din partea română au participat
persoanele oficiale care îl însoțesc
pe primul ministru în vizita sa în
Iordania.
*
viei, ambasadorul țării noastre la
Amman, și Nasir Batayneh, ambasa
dorul Iordaniei la București.
O gardă militară a prezentat ono
rul.
★

La plecare, pe aeroportul Otopeni,
se aflau tovarășii Gheorghe Oprea,
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, Vasile Bulucea, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, Ale
xandru Necula, ministrul industriei
de mașini-unelte, electrotehnică și
electronică, Gheorghe Vlad, ministrul
petrolului.
Era de față Deeb Maayțah, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Rega
tului Hașemit al Iordaniei la Bucu
rești.
★

Simbătă după-amiază, tovarășul
Constantin Dăscălescu a vizitat Mo
numentul Martirilor, impresionantă
construcție în marmură înălțată in
memoria celor ce și-au jertfit viața
pentru înfăptuirea aspirațiilor națio
nale ale poporului iordanian.
Primul ministru a semnat în cartea
de onoare.
O gardă militară a prezentat
onorul.
★

în aceeași zi, tovarășul Constantin
Dăscălescu a avut o primă întîlnire
de lucru cu primul ministru iorda
nian. Mudar Badran.
într-o atmosferă de caldă priete
nie și înțelegere reciprocă, caracte
ristică relațiilor dintre cele două
țări și popoare, au fost abordate pro
bleme ale raporturilor bilaterale,
îndeosebi pe plan economic.

Armele atomice
periclitează
securitatea popoarelor
Un document al P.C.
din Spania
MADRID 8 (Agerpres). — Parti
dul Comunist din Spania a dat pu
blicității un raport elaborat in ca
drul unei ședințe a Comitetului
Executiv al C.C. al partidului.
P.C.S. consideră drept un imens
pericol pentru securitatea popoa
relor hotărîrea N.A.T.O. privind
desfășurarea. în Europa oocidentală,
a noi rachete nucleare americane și
cheamă la înghețarea arsenalelor atomice. cu încheierea ulterioară a
unui acord internațional de reduce
re a lor. Concomitent, documentul
salută continuarea tratativelor sovieto-americane de la Geneva.
Comuniștii spanioli — a declarat,
prezentând documentul, secretarul
general al partidului. Gerardo
Iglesias — cer organizarea unui re
ferendum național in nroblema parti
cipării tării la N.A.T.O.

R. S. F. IUGOSLAVIA

Gravele consecințe economico-sociale
ale cursei înarmărilor
— relevate intr-un studiu publicat la Washington

In lume, în fiecare minut, se cheltuiesc pentru înarmări
1,3 milioane dolari; în același timp, 30 de copii mor
de foame sau din lipsa medicamentelor necesare
WASHINGTON 8 (Agerpres). —
în fiecare minut, în lume se chel
tuiesc in scopuri militare 1,3 mili
oane dolari, același interval în care
30 de copii mor de foame sau din
lipsa medicamentelor necesare —
subliniază un studiu publicat, la
Washington, din inițiativa unor or
ganizații particulare americane, ci
tat de agențiile Associated Press
și France Presse. Referindu-se la
consecințele economice și sociale
ale actualei curse nesăbuite a înar
mărilor. documentul apreciază că
nici o tară nu-și poate permite
această escaladă fără ca ea să se
răsfringă asupra necesităților so
ciale. în contrast cu subdezvoltarea
și sărăcia care afectează regiuni
întinse ale planetei noastre, apro
ximativ 25 milioane de persoane
sint înrolate în forțele militare din
lume, peste 9 milioane de civili
și-au pierdut viața in conflictele
armate de duoă cel de-al doilea
război mondial, iar stocurile de

arme nucleare totalizează peste
50 000 de încărcături cu o forță de
distrugere de 5 000 de ori mai mare
decit a tuturor explozibililor utili
zați în timpul ultimei mari confla
grații mondiale. Sugestiv, studiul
arată că pentru producerea unui
singur submarin cu propulsie nu
cleară sint cheltuite fonduri ce
echivalează cu alocațiile bugetare
anuale pentru educație ale unui
număr dc 23 de țări in curs de dez
voltare cu o populație de virstă
școlară totalizînd 160 milioane, de
copii. Actuala cursă a înarmărilor,
cu consecințe dezastruoase asupra
vieții oamenilor — se arată in do
cument — vădeșfe o pierdere a
simțului realităților. Evocind. tot
odată, reacția de împotrivire a opi
niei publice față de proliferarea
armamentelor, studiul apreciază că
această reprezintă o „contraponde
re sănătoasă" la politica celor ce
au pierdut contactul cu realitatea.

Proiectul de plan cu privire
la politica de dezvoltare
social-economică pe 1984
BELGRAD 8 (Agerpres). — După
cum transmite agenția Taniu.g, Con
siliul Executiv Federal al R. S. F. Iu
goslavia a analizat și aprobat — in
tr-o ședință prezidată de Milka Planinț, președintele Consiliului — pro
iectul de plan cu privire la politica
de dezvoltare social-economică a Iu
goslaviei pe anul 1984. Proiectul pre
vede că produsul social al țării va
spori cu cel puțin 2 la sută, produc
ția industrială — cu 3 la sută, cea
agricolă — cu 2 la sută, exporturile
— cu aproximativ 17 la sută, urmind
ca importurile să înregistreze o rată
mai mică de creștere. Gradul de ocu
pare a forței de muncă va spori —
potrivit prevederilor proiectului de
plan — cu 2,5 la sută, iar produc
tivitatea muncii in industrie cu unu
la sută.
Proiectul de plan cu privire la po
litica de dezvoltare social-economică
a R. S. F. Iugoslavia urmează să fie
supus unei dezbateri publice, iar
aooi înaintat, sore aprobare. Adună
rii R. S. F. Iugoslavia — relevă
agenția Taniug.

CONVORBIRI ROMANO-LIBANEZE
DAMASC 8 (Agerpres). — Tovară
șul Iosif Banc, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., a avut o întîlnire. la
Damasc, cu Assem Kansou, secretar
general al Partidului Baas Arab So
cialist din Liban.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, au
fost transmise un mesaj de salut și
urări cordiale de sănătate și fericire.
Mulțumind, Assem Kansou a rugat
să se transmită tovarășului Nicolae
Ceaușescu cele mai calde urări de
sănătate, fericire și noi succese în
activitatea pe care o desfășoară in
fruntea partidului și statului nostru,
de progres și prosperitate poporului
român prieten.
Au fost abordate probleme actuale

ale situației internaționale în gene
ral, ale evoluției actuale din Orien
tul Mijlociu in special. S-a reliefat
necesitatea realizării unei soluționări
globale, juste și durabile a conflictu
lui din această zonă, prin retragerea
trupelor israeliene din teritoriile
arabe ocupate, recunoașterea drep
turilor naționale legitime ale popo
rului palestinian, inclusiv a dreptu
lui său inalienabil la autodetermi
nare și la crearea unui stat propriu,
independent. Totodată, s-a subliniat
necesitatea retragerii neintîrziate a
trupelor israeliene din Liban, a asi
gurării independenței și suveranită
ții, unității și integrității teritoriale
a acestei țări, a realizării unei largi
reconcilieri a tuturor forțelor poli
tice libaneze.
întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

SOFIA

Conferința populației pentru regiunea europeană
SOFIA 8 (Agerpres)___ La Sofia
s-au deschis lucrările Conferinței
populației pentru regiunea europea
nă, manifestare pregătitoare pentru
Conferința mondială a populației
care va avea loc anul viitor la Ciu
dad de Mexico. Ordinea de zi a reu
niunii cuprinde probleme privind
tendințele și politica demografică
națională în raport cu dezvoltarea
economică și socială, precum și ten
dințele și .perspectivele demografice
în regiunea europeană.

La lucrările conferinței participă
delegați din toate țările europene și
din S.U.A. In cadrul discuțiilor ple
nare, delegația română a prezentat
evoluția fenomenelor demografice
din perioada 1974—1983 și măsurile
social-economice și de asistență me
dicală adoptate de țara noastră pen
tru stimularea natalității, îmbunătă
țirea asistenței mamei și copilului,
condițiilor de muncă și de viață.

Secretarul general al P. C. din Spania l-a primit
pe rectorul Academiei „Ștefan GbewghiiT
MADRID 8 (Agerpres). — în
cursul vizitei întreprinse în Spania,
la invitația Fundației de studii mar
xiste. Dumitru Popescu, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R.. rectorul Academiei „Ște
fan Gheorghiu", a avut o întreve
dere. la Comitetul Central al Parti
dului Comunist din Spania, cu to
varășul Gerardo Iglesias, secretar
general al P.C.S.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost
transmise secretarului general al
Partidului Comunist din Spania. Ge
rardo Iglesias, conducerii partidului
un salut comunist și cele mai bune
urări de succese tot mai mari în
lupta pentru interesele celor ce
muncesc, pentru dezvoltarea demo
cratică, progresistă a societății spa
niole.
Tovarășul Gerardo Iglesias a ru
gat să se transmită tovarășului
Nicolae Ceaușescu un cald salut to
vărășesc și cordiale urări de să
nătate, fericire și succese în con
ducerea partidului și a statului ro
mân. a operei de construcție a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate.
Tovarășul Gerardo Iglesias a exmis. cu acest prilej, princioalele
preocupări actuale ale P.C.S. legate
de înnoirea metodelor de muncă și
luptă ale partidului. în scopul lăr
girii bazei sale de masă, al întări
rii legăturilor cu clasa muncitoare.

cu alte categorii sociale, al crește
rii rolului său în lupta pentru trans
formări progresiste in Spania, pen
tru adîncirea procesului de democra
tizare. depășirea unor grave feno
mene ale crizei economice, pentru
interesele supreme ale poporului.
De ambele părți s-a exprimat sa
tisfacția pentru bunele relații de
prietenie, colaborare și solidaritate
intre P.C.R. și P.C.S., la baza căro
ra stă respectarea fermă a princi
piilor egalității, a dreptului fiecărui
partid de a-și elabora linia politi
că in deplină autonomie, fără amestec din afară, de a-și stabili sin
gur căile luptei revoluționare. S-a
manifestat hotărîrea celor două
partide de a milita în continuare
pentru întronarea acestor principii in
mișcarea comunistă și muncitoreas
că internațională, pentru întărirea pe
această bază a unității și solidari
tății partidelor comuniste.
în cursul întrevederii s-a relevat
necesitatea intensificării acțiunilor
unite ale partidelor comuniste, ale
forțelor progresiste antiimperialiste
de pretutindeni, ale tuturor popoare
lor peritru oprirea cursului nefast al
încordării pe continentul nostru și
in lume, pentru zădărnicirea ampla
sării de noi rachete nucleare și li
chidarea celor existente, pentru so
luționarea problemelor complexe ce
confruntă omenirea, în conformitate
cu interesele tuturor națiunilor, cu
dreptul fundamental al popoarelor la
viață, la pace, la independență și
progres.

O.N.U. si antrenind reprezentanți al
instituțiilor specializate interesate,
care să examineze problemele eco
nomice majore cu care este con
fruntată comunitatea internațională
în domeniile dezvoltării materiilor
prime, energiei, comerțului, mone
tar-financiar. de a căror soluționare
depinde depășirea crizei economice.
Apreciem că „Grupul celor 77“ —
a spus în continuare vorbitorul —
trebuie să continue eforturile în ve
derea convenirii unui ansamblu de
principii, orientări și norme privind
exodul de cadre și a unui program
integrat de acțiune în acest domeniu
care să conducă la eliminarea con
secințelor nefaste ale acestui feno
men asupra țărilor în curs de dez
voltare.
După ce a menționat că se impune
ca țările industrializate să adopte o
iar altă parte pentru propulsarea ac
poziție
constructivă, să manifeste retivității economice și satisfacerea ne
centivitate față de propunerile jus
cesităților economico-sociale ale po
tificate ale țărilor în curs de dezvol
poarelor din țările care efectuează
tare, vorbitorul a arătat : Este nece
aceste reduceri.
sar, totodată, ca țările membre ale
România, președintele Nicolae
„Grupului celor 77“ să-și întărească
Ceaușescu acordă o importanță de
solidaritatea și colaborarea, să acțio
osebită acțiunilor de natură să ducă
neze
cu hotărîre pentru a determina
la lichidarea subdezvoltării economi
țările dezvoltate să treacă la nego
ce și la instaurarea unei noi ordini
cieri care să jaloneze căile de solu
economice internaționale care să
ționare în comun a problematicii
asigure progresul tuturor țărilor,
economice denumite generic Nordsi in primul rind al țărilor in curs
Sud.
de dezvoltare. După părerea noas
tră. depășirea actualei stări negati
în încheiere, relevînd necesitatea
ve de lucruri din economia mon
Intensificării conlucrării și solidari
dială și. Cu deosebire, gravitatea si
tății intre țările în curs de dezvol
tuației economice a țărilor în curs
tare în scopul amplificării cooperări»
de dezvoltare reclamă imperios in
economice dintre ele și al definirii
stituirea unui dialog fructuos și a
strategiei lor pentru tratativele cu
unei colaborări reale între țările
țările dezvoltate, ministrul de exter
dezvoltate și țările în ciirs de dez
ne român a spus : în acest sens.
voltare pe principii de egalitate, de
România a propus convocarea unei
echitate, care să asigure depășirea
conferințe Ia nivel înalt a țărilor in
crizei economice și instaurarea unei
curs de dezvoltare avînd aceste
noi ordini economice internaționale
obiective și organizată în strinsă
mai drepte, care să tină seama de
conlucrare cu mișcarea statelor nea
interesele tuturor națiunilor.
liniate. După părerea noastră, con
Apreciem imperios necesare inten
ferința ar aduce o contribuție im
sificarea eforturilor tuturor statelor
portantă la întărirea solidarității șl
pentru depășirea crizei economice,
unității de acțiune a țărilor in curs
lichidarea subdezvoltării economice
de dezvoltare, la promovarea intere
și edificarea noii ordini economice
selor lor economice comune funda
internaționale și, in acest sens, lan
mentale, Ia cauza generală a colabo
sarea cît mai urgent posibil a run
rării economice mondiale. In intere
dei de negocieri globale in cadrul
sul întăririi eficacității și rodnicie'
O.N.U. în opinia noastră direcția - activității „Grupului celor 77", Romi
principală de acțiune a „Grupului ce
nia consideră că ar fi util ca pe lin
lor 77“ la actuala sesiune a Adună
gă președintele grupului să se con
rii Generale trebuie să o constituie
stituie, din reprezentanții ailor state,
realizarea unei înțelegeri între țări
un grup de coordonare fără a dis
le dezvoltate și țările in curs de
pune de un personal propriu, și fără
dezvoltare privind angajarea de ur
a se angaja cheltuieli bugetare su
gență a unui dialog economic inter
plimentare. Un asemenea grup de
național autentic, care să conducă Ta
coordonare, la care România este
convenirea de măsuri pentru depă
gata să participe și să-și aducă con
șirea crizei economice și relansarea
tribuția, ar putea asigura o mai bună
procesului de dezvoltare în țările
coordonare și operativitate intre sta
în curs de dezvoltare.
tele „Grupului celor 77", întărirea
în scopul facilitării dialogului în
conlucrării cu Biroul de coordonare
tre țările dezvoltate și țările in curs
al statelor nealiniate, lărgirea coope
de dezvoltare, s-ar putea avea în ve
rării dintre mișcarea de nealiniere și
dere stabilirea în cadrul O.N.U. a
ansamblul țărilor în curs de dezvol
unor grupuri de lucru, deschise par
tare, întărirea conlucrării și unității
ticipării tuturor țărilor membre ale
țărilor in curs de dezvoltare.

REUNIUNEA MINISTERIALĂ A ȚĂRILOR „GRUPULUI CELOR 77“

România se pronunță ferm pentru intensificarea
conlucrării țărilor in curs de dezvoltare, a tuturor
statelor, pentru depășirea crizei economice
și edificarea noii ordini economice internaționale
Cuvîntarea ministrului român al afacerilor externe, Ștefan Andrei
NAȚIUNILE UNITE 8 — Trimisul
Agerpres N. Chilie transmite : în
cadrul lucrărilor reuniunii miniștri
lor afacerilor externe ai țărilor
membre ale „Grupului celor 77", con
sacrată examinării problemelor eco
nomice internaționale aflate în aten
ția actualei sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., a luat cuvîntul mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei, Ștefan Andrei, șeful delegației
țârii noastre la sesiune, care a spus :
Situația internațională actuală este
deosebit de complexă și gravă dato
rită intensificării și amplificării fără
precedent a cursei înarmărilor și, în
deosebi, a înarmărilor nucleare,
menținerii și agravării unor conflic
te și apariției altora noi, politicii de
fqrță și de amenințare cu forța, de
consolidare și reîmpărțire a zonelor
de influență, accentuării crizei eco
nomice și înrăutățirii și' mai mult a
situației țărilor în curs de dezvolta
re. S-a ajuns la o încordare extremă
în viața internațională, la accentua
rea decalajelor intre țările bogate și
țările sărace, crescînd pericolul de
război, punind în primejdie liberta
tea, independența, securitatea și pa
cea națiunilor, a întregii lumi.
Arătind că agravarea situației eco
nomice mondiale, marcată de ampli
ficarea manifestărilor crizei econo
mice, a afectat puternic toate statele
și, îndeosebi, țările in curs de dez
voltare, vorbitorul a spus : Un factor
deosebit de negativ, cu efecte dău
nătoare, îl reprezintă dobinzile ne
justificat de înalte pentru credite,
tendințele de extindere a protecționismului, de accentuare a practicilor
discriminatorii, scăderea prețurilor
materiilor prime și accentuarea dis
proporțiilor dintre acestea și prețu
rile produselor industrializate, creș
terea poverii datoriei externe a țări
lor in curs de dezvoltare, reducerea
programelor, de asistență, împiedica
rea accesului la tehnică și tehnologie
modernă. Una din sursele principale
de agravare a situației economice
mondiale- o constituie creșterea chel
tuielilor militare și accelerarea
cursei înarmărilor, care deturnează
uriașe resurse de la activitățile eco
nomice.
în continuare, ministrul de externe
român a arătat : Complexitatea și acuitatea proceselor economice ac
tuale. depășirea actualelor dificultăți
necesită 0 abordare nouă. îndrăz
neață. radicală și structurală a pro
blemelor economiei mondiale, ale
subdezvoltării, ceea ce imolică o
restructurare a sistemului financiar,
de credite, reducerea substanțială și
stabilizarea dobînzilor la niveluri re
zonabile. asigurarea accesului țări
lor in curs de dezvoltare la credi
tele internaționale în condiții pre
ferențiale. în această ordine de ’
preocupări. România sprijină ideea
avansată Ia reuniunea țărilor neali
niate din acest an. de la New Delhi,
privind convocarea unei conferințe
monetar-financiare internaționale ca

re să ducă Ia așezarea pe baze noi
a sistemului monetar-financiar, co
respunzător intereselor tuturor țări
lor.
O problemă fundamentală, care a
căpătat un caracter global și a că
rei soluționare ar determina oprirea
înrăutățirii situației țărilor în curs
de dezvoltare și trecerea lor la în
făptuirea unor programe de dezvol
tare economică și socială și. totoda
tă. ar duce la creșterea stabilității
economice mondiale, o constituie po
vara uriașă a datoriei externe a ță
rilor în curs de dezvoltare față de
țările dezvoltate. România s-a pro
nunțat pentru anularea datoriilor ță
rilor celor mai sărace, reducerea in
mod proporțional cu venitul națio
nal pe locuitor și reeșalonarea da
toriilor celorlalte țări în curs de
dezvoltare, fără dobindă sau cu dobindă mioă. pe o perioadă lungă. Ca
măsură intermediară s-ar putea avea in vedere amînarea datoriilor
externe ale țărilor în curs de dez
voltare pe o perioadă de 2—3 ani,
fără dobindă sau cu dobîndă mică,
urmind ca. in continuare, să se ducă
tratative in cadrul unei conferințe
a țărilor debitoare și creditoare pină
la găsirea unor soluții adecvate.
Vorbitorul a arătat că este necesar
ca statele dezvoltate să renunțe la
măsurile protecționiste în calea coo
perării economice cu țările în curs
de dezvoltare, să se asigure un ra
port corespunzător, echitabil între
prețurile materiilor prime și cele ale
produselor industrializate.
în ceea ce o privește, România, ca
țară socialistă în curs de dezvoltare,
iși amplifică relațiile sale economice
cu țările socialiste, cu toate statele
lumii și acordă o importantă deose
bită lărgirii schimburilor comerciale
Și cooperării în producție cu țările
îți" curs de dezvoltare, care reprezin
tă o parte foarte importantă în ra
porturile economice internaționale ale
României.
Președintele României, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a subliniat in re
petate rinduri că depășirea dificultă
ților acute ce confruntă țările în
curs de dezvoltare reclamă o sporire
a asistenței internaționale care să
asigure finanțarea unor ample pro
grame in domeniile industriei, agri
culturii, transporturilor. Pentru aceasta, o sursă esențială o constituie
eliberarea unor importante fonduri
prin înfăptuirea unui proces real de
dezarmare care nu numai să oprească
actuala tendință de creștere accele
rată a cheltuielilor împovărătoare de
înarmare, ci să determine și o re
ducere substanțială a acestora.
Considerăm că țările din „Grupul
celor 77" sint interesate și pot aduce
o contribuție de seamă la adoptarea
propunerilor formulate de România
privind reducerea cheltuielilor mili
tare pină în 1985 cu 10—15 la sută,
urmind ca o parte din fondurile eco
nomisite să fie folosite pentru spri
jinirea țărilor in curs de dezvoltare,

Intîlniri ale ministrului afacerilor
externe al României
NAȚIUNILE UNITE 8. — Tri
misul Agerpres transmite : Tova
rășul Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe, șeful delegației ro
mâne la cea de-a 38-a sesiune a
Adunării Generale a O.N.U., a avut
întilniri de lucru cu miniștrii de ex
terne ai Algeriei, Angolei, Iugosla
viei și Mauritanlei.
în cadrul convorbirilor care au
avut loc au fost discutate aspecte
ale dezvoltării în continuare, pe mul
tiple planuri, a relațiilor României
cu țările respective. S-a efectuat,
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e scurt
PRIMUL MINISTRU AL IORDA
NIEI, Mudar Badran, a avertizat că
politica Israelului de construire de
noi așezări în teritoriile arabe ocu
pate anihilează perspectivele ini
țierii convorbirilor de pace în
Orientul Mijlociu — relatează pos
tul de radio Amman, citat de
agenția M.E.N. Reafirmînd atașa
mentul țării sale la eforturile pen
tru soluționarea pașnică a conflic
tului arabo-israelian, pe baza re
zoluțiilor Consiliului de Securitate,
premierul iordanian a lansat tu
turor statelor și părților interesate
apelul de a-și aduce contribuția la
întrunirea condițiilor angajării de
negocieri în această problemă.

ULTIMELE EVOLUȚII SURVE
NITE ÎN PROBLEMA CIPRIOTA,
după recenta inițiativă a secre
tarului general al O.N.U. privind
soluționarea ei negociată, se află
pe agenda convorbirilor pe care le
are la Atena, începînd de vineri,
președintele Ciprului, Spyros Kyprianou. Șeful statului cipriot a
sosit la Atena, venind de la New
York, unde a înmînat. secretarului
general al O N.U., Javier Perez de
Cuellar, răspunsul guvernului său
la inițiativa menționată.

ÎN CADRUL ORGANIZAȚIEI
NAȚIUNILOR UNITE PENTRU

ALIMENTAȚIE ȘI AGRICULTU
RA vor avea loc două sesiuni con
sacrate protecției și dezvoltării re
surselor piscicole la scară mondia
lă. Prima sesiune se va desfășura
cu prilejul reuniunii de la Roma
a Comitetului pentru problemele
pescuitului al F.A.O.
FRONTUL UNIT DEMOCRATIC
DIN AFRICA*T)E SUD — coaliție
de luptă împotriva apartheidului —
a făcut cunoscut că autoritățile
sud-africane au interzis orice ac
țiuni ale organizației, informează
agenția France Presse. înființat in
august 1983. Frontul Unit Demo
cratic reunește circa 400 de orga

totodată, un schimb de păreri asu
pra problemelor internaționale aflate
pe agenda actualei sesiuni a Adună
rii Generale.
★

Ministrul de externe român s-a !ntîlnit la New York cu secretarul de
stat al S.U.A., George Shultz. Cu
acest prilej, au fost discutate aspecte
privind dezvoltarea relațiilor romăno-americane. precum și unele pro
bleme ale vieții internaționale ac
tuale.

nizații din Africa de Sud care se
opun discriminării rasiale.

ÎN NORDUL SALVADORULUI,
tn zona Cinquera, continuă schim
buri Intense de focuri între forțele
Frontului Farabundo Marti pen
tru Eliberare Națională și trupele
trimise împotriva lor — relatează
agenția I.P.S. La Santa Elena, în
departamentul estic Usulutan, ar
mata a fost nevoită să cedeze în
fața focului deschis de forțele in
surgente, care au preluat sub con
trol un nou perimetru.
ERUPȚIA VULCANULUI OYAMA de pe insula japoneză Miyakejima, situată la aproximativ 180
kilometri sud de Tokio, a încetat
după cinci zile de la declanșare.
Potrivit datelor preliminare, aceas
tă erupție a provocat mari daune
materiale. între altele, aproximativ
400 din cele 500 de case existente
in satul pescăresc de la poalele
vulcanului au fost distruse de lavă,
iar 800 din cei 4 300 de locuitori au
părăsit insula.
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