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în cel mai scurt timp SECTORUL 4

DIN CAPITALA :

ÎNTREAGA RECOLTĂ Producție-marfă 
peste prevederi

- strînsă și pusă la adăpost!
ÎNSĂMÎNTĂRILE
-încheiate în toate județele!

I . . ■

în ultima săptămînă, oamenii 
muncit din agricultură, locuitorii 
satelor au acționat cu mai 
stăruință pentru a strînge 
repede roadele toamnei și a 
leja ritmul însămînțărilor. 
cludent in acest sens este faptul 
că, in decurs de 7 zile, porum
bul a fost cules de pe 278 mii hec
tare, s-au efectuat arături pe mai 
mult de o jumătate de milion 
hectare și s-au semănat cu griu 
peste un milion de hectare. Sînt 
rezultate bune, 
mult în evidență 
tensificării in și 
mai mare măsură a 
acestor lucrări, in 
scopul încheierii lor 
în timpul cel mai 
scurt. Care sînt ur
gențele săptămînii 
în care am intrat ?

Din datele furni
zate de Ministerul 
Agriculturii rezul
tă că, pină în sea
ra zilei de 9 oc
tombrie, porumbul 
a fost cules de pe 
1 943 800 hectare, 
ceea ce reprezintă
91 la sută din su
prafața cultivată. 
De asemenea, soia 
a foșt strinsă de pe
92 la sută din te
renurile cultivate, 
orezul — de pe 51 
la sută, iar strugu
rii — de pe 87 
la sută. Este Îm
bucurător faptul că 
recoltarea porum
bului, cultură ce 
ocupă și cea mai 
mare suprafață, a 
intrat în stadiul final. Dealtfel, ju
dețele Olt, Mehedinți, Dolj. Hune
doara, Vîlcea, Iași, Suceava și Sec
torul agricol Ilfov au raportat În
cheierea recoltării porumbului.

Dacă ținem seama de timpul 
Înaintat și de posibilitatea înrău
tățirii vremii, rezultă necesitatea 
imperioasă a concentrării 
nice a forțelor umane de 
și a tuturor mijloacelor 
nice pentru a se asigura, 
tindeni, încheierea recoltării 
cel mai scurt timp a suorafețelor 
de pe care mai sint de strins 
porumbul, soia, orezul, precum și 
a legumelor, fructelor și struguri
lor ce mai sint în grădini, livezi 
și vii.

Pentru perioada următoare. în 
mod deosebit se pune problema 
intensificării recoltării și livrării 
sfeclei de zahăr. Stadiul „la zi" 
al acestei lucrări — pină la 9 
octombrie au fost recoltate doar 
34 la sută din suprafețele culti
vate — denotă o situație necores
punzătoare. în unele județe — 
printre care Teleorman, Olt, Dolj, 
Tulcea, Arad. Timiș, Mehedinți, 

^JMureș, Covasna și Harghita — da-

multă 
mai 

acce- 
Con-

maicare scot și 
necesitatea in-

torită insuficientei mobilizări a 
forțelor și folosirii nejudicioase a 
mijloacelor mecanice, suprafețele 
de pe care a fost strînsă sfecla 
de zahăr sînt cu mult sub cele 
stabilite prin graficele de recol
tare. în fiecare județ, in fiecare 
unitate agricolă este nevoie de o 
amplă concentrare a forțelor, ast
fel incit să se asigure respecta
rea cu strictețe a graficelor pri
vind suprafețele ce trebuie recol
tate zilnic și cantitățile de sfeclă 
ce trebuie livrate la fabricile de 
zahăr.

măsuri energice pentru folosirea la 
capacitatea maximă a mijloacelor 
de transport repartizate și pentru 
utilizarea tuturor atelajelor din 
unitățile agricole și din gospodă
riile populației, astfel incit, in cel 
mai scurt timp, întreaga producție 
de porumb, sfeclă de zahăr și alte 
produse ce se mai află pe cîmp să 
fie transportată și depozitată in 
cele mai bune condiții. Urgentînd 
transportul 
conducerile 
datoria de

• Ieri dimineață porumbul mai era de recoltat 
dede pe 9 ia sută din suprafața cultivată, soia

pe 8 la sută, orezul — de pe 49 la sută, iar sfecla 
de zahăr de pe 66 la sută din suprafață

® Pretutindeni, produsele culese și aflate în 
cîmp să fie grabnic transportate și puse la adă
post, spre a se evita orice pierderi; cu deosebire 
trebuie urgentată livrarea sfeclei de zahăr, spre a 
se asigura funcționarea ia întreaga capacitate a 
fabricilor prelucrătoare.

® Grîul mai este de însămînțat pe 31 la sută 
ceea ce impune acce-din suprafața planificată 

lerarea la maximum a vitezei zilnice de lucru, mai 
ales în județele în care există rămîneri în urmă.

puter- 
la sate 
meca- 
pretu- 

in

Concomitent cu intensificarea 
recoltării culturilor de toamnă de 
pe ultimele suprafețe, o atenție 
deosebită trebuie să se acorde 
transportării și punerii la adăoost 
a producției aflate încă pe cimp. 
Această chestiune se pune cu atit 
mai mult cu cit, din datele puse 
la dispoziție de Ministerul Agri
culturii, rezultă că în seara zilei 
de 9 octombrie se aflau pe cîmp 
circa 1,6 milioane tone de porumb. 
Cele mai mari cantități de porumb 
culese și existente pe cîmp sînt 
in județele Călărași, Ialomița, 
Tulcea, Constanța, Timiș și Brăi
la. Chiar și in județele care 
au raportat de mai multe zile 
încheierea recoltării porumbului, 
pe cimp se mai află mari cantități 
de știuleți depozitați sub cerul 
liber. Nici în ce privește sfecla de 
zahăr situația nu este mai bună. 
La aceeași dată, cooperativele 
agricole mai aveau de transoortat 
din cimp 36 la sută din cantitatea 
de sfeclă de zahăr recoltată, iar 
întreprinderile agricole de stat — 
28 la sută.

O atare situație pune și mai mult 
in evidență necesitatea luării de

producției din cîmp. 
unităților agricole au 
măre răspundere de a 

asigura livrarea 
ritmică la bazele 
de recepție a tutu
ror cantităților de 
produse contracta
te la fondul de 
stat.

Se poate spune 
că însămînțarea 
griului pe toate 
suprafețele prevă
zute constituie 
cum cea mai 
gentă lucrare, 
cărei finalizare 
mai îngăduie 
o întîrziere. 
termenul-limită — 
10 octombrie — a 
expirat, numai ju
dețele Covasna și 
Caraș-Severin au 
încheiat această lu
crare. Practic, pină 
in seara zilei de 
9 octombrie să- 
mința de griu a 
fost pusă sub 
brazdă ‘pe 69 la 
sută din suptâfațâ * 
planificată. Au mai 
rămas. deci de in- 

aproape 760 000 hec- 
o suprafață mare dacă 
vedere data la care 

Timpul presează și, 
nici o întîrziere nu 
fi admisă la semâ- 

este încă priel-
,___ ,___ ' ■ ' T din plin

pentru a se urgenta încheierea in- 
sămînțării griului.

Sâptămina aceasta, oamenii mun
cii de pe ogoare mai au de efectuat 
un mare volum -de lucrări, a căror 
încheiere nu mai îngăduie nici o 
întîrziere. Pornind de la acest im
perativ, prin întreaga activitate po
litică și organizatorică desfășurată 
in aceste zile, organele județene de 
partid și agricole, consiliile popu
lare, consiliile agroindustriale și 
conducerile unităților agricole tre
buie să asigure mobilizarea puter
nică a tuturor forțelor umane de la 
sate și folosirea judicioasă a mij
loacelor mecanice, astfel ca pretu
tindeni să se încheia atit irtsămin- 
țarea griului, cit și recoltarea, 
transportul și depozitarea în bune 
condiții a întregii producții agri
cole. 

Constructorii de mașini, 
miștii și textiliștii. ceilalți 
meni ai muncii din unitățile in
dustriale 
Capitală 
men tar, 
scurs din 
ducție-mârfă 
milioane lei.
zintă o substanțială depășire a 
angajamentelor asumate în în
trecerea socialistă și se materia
lizează în 1 200 tone oțel. 6 600 
CP motoare cu ardere internă, 
aproximati v 600 tone utila ie 
pentru industria metalurgică, 
circa 300 tone benzi transportoa
re din cauciuc, importante can
tități de conserve din fructe, 
precum și confecții si tricotaje, 
încălțăminte, diverse alte pro
duse necesare economiei națio
nale. Eforturile susținute ale 
celor ce muncesc în acest sec
tor pentru îmbunătățirea conti
nuă a eficientei economice s-au 
concretizat, în perioada aminti- 

, tă. și printr-o creștere a pro
ductivității muncii cu aproape 
6 200 lei pe lucrător, iar chel
tuielile de materii prime, mate
riale și energie au fost mai mici 
cu circa 21 de lei la 1 000 lei 
producție-marfă (Agerpres).

ale sectorului 4 din 
au realizat supll- 

în perioada care 6-a 
acest an, o pro- 

estimată la 600 
Aceasta ren re-
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Numele omeniei
Intîlnim, adesea, fapte de aleasă omenie, izvorîte 

din inimile oamenilor de azi, oamenilor timpului nos
tru socialist, care și-au făcut din umanism țelul su
prem. Nu întotdeauna insă reușim să descifrăm 
larga semnificație a unor gesturi emoționante, pe care 
autorii lor le consideră firești.

...După absolvirea școlii profesionale, surorile gemene 
Monica, Lote și Carmen Pavel au fost repartizate 
la Întreprinderea de confecții din Călărași. Aici, 
pe locurile unde cu peste douăzeci de ani în 
s-au născut și de unde au fost duse la casa de 
din Păclișa (Hunedoara). Statul și-a făcut cu 
grija datoria de părinte, dindu-le in plus șansa 
primi căldura sufletească de care aveau atita nevoie, 
din partea unor inimoase cadre didactice. Surorile 
au învățat astfel să trăiască frumos, să se bucure 
de copilăria care pentru ele avusese înțelesul unor 
întimplări diferite.

La fabrică au venit direct de la gară, cu rugămin-

chiar 
urmă 
copii 
toată 
de a

I
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tea de a fi „primite" in schimbul unu pentru că n-au 
unde să se ducă. A fost singurul lor fel de a cere 
ajutor. Citeva femei de suflet din întreprindere, 
Rodica Zainea, inspector de personal, Elena Osman, 
președinta femeilor, Vasilica Neagu, președinta comi
tetului sindicatului. Ioana Arbore, secretara comitetului 
de partid, cu sprijinul directorului, Ion Manole, 
acționează rapid, fără vorbe multe, fără sentimenta
lisme inutile.

In aceeași seară, surorile Pavel au intrat într-o 
locuință nouă și frumos amenajată. Cind au deschis 
ușa, ochii li s-au oprit intii pe florile de pe bufet. 
Apoi imaginea s-a îmbogățit : așternuturi curate, 
covor și perdele, veselă... „Aceasta este casa voas
tră. Și să nu uitați, miine dimineață lucrați in 
schimbul I“. A doua zi au cunoscut-o pe Marieta 
Matei, maistru in sectorul V, care le-a intimpinat 
surizătoare. Au aflat de 
le-au dăruit din toată 
frumoase, că prin grija 
abonament la cantină și 
nu intirzie la lucru" ; că 
tuturor celor ce le-au 
surpriză, deoarece toate, fără nici o excepție, 
alergat să aducă una-alta. cu discreție și duioșie, 
neuitind nimic din cele necesare începutului de viață 
nouă in noul lor cămin.

Prin munca, prin faptele lor, cele trei tinere sînt 
hotărițe să răsplătească încrederea și grija cu care 
au fost primite in manea familie muncitorească. Fa
milie unde omenia poartă nenumărate nume...

Rodica SIMIONESCU

la ea că femeile din fabrică 
inima toate acele lucruri 
comisiei de femei au acum 
un... ceas deșteptător „ca să 
nu poate să le spună numele 
pregătit această frumoasă 

an
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V

a- 
ur- 

a 
nu 

nici 
Deși

sămînțat 
tare, 
avem 
ne 
de 
mai poate 
nat ! Vremea 
riică și trebuie folosită

Este 
în 

aflăm, 
aceea.

Noi cartiere 
de locuințe

S-au încheiat lucrările de con
strucții la două noi cartiere de 
locuințe din municipiul Zalău : 
„Mihai Viteazul" și „Avram 
lancu". in care s-au înălțat 
blocuri moderne cu un grad spo
rit de confort, 
ror blocurilor 
le spre bd. 
precum și
fost amplasate 
merciale și de prestări servicii 
către D-onulatie. însumînd o su
prafață utilă de aproape 9 000 
metri pătrați. (Eugen Teglaș), 
corespondentul „Scinteii".•• • •

La parterul tutu- 
care au fat-ade- 
Mihai Viteazul, 
între ele. au 

unităti co-.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, luni, 
pe Walid Joumblatt, președintele 
Partidului Socialist Progresist din 
Liban, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a efectuat o vizită în țara 
noastră.

Președintele Partidului Socialist 
Progresist din Liban a mulțumit 
călduros pentru întrevederea acor
dată și și-a manifestat deosebita sa
tisfacție pentru posibilitatea oferită 
de a se reintîlni cu secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român 
și de a avea un schimb de vederi în 
probleme de interes comun.

O atenție deosebită a fost acordată 
ultimelor evoluții ale situației din 
Orientul Mijlociu. S-a subliniat im
portanța intensificării activității po- 
litico-diplomatlce in vederea stator
nicirii unei păci globale, drepte și 
durabile in această zonă, care să 
ducă la retragerea Israelului din toa
te teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, la soluționarea 
problemei palestiniene, pe baza 
dreptului său la autodeterminare, 
inclusiv la constituirea unui stat 
palestinian independent. In acest 
cadru s-a relevat însemnătatea or
ganizării unei conferințe internațio
nale consacrate 
cu participarea

Orientului Mijlociu 
tuturor țărilor inte-

resate, inclusiv a O.E.P., a altor sta
te care pot să ajute la reglementarea 
globală, trainică a conflictului din 
Orientul Mijlociu.

în legătură cu situația din Liban, 
s-a subliniat că trebuie să se facă 
totul pentru rezolvarea pe cale poli
tică a problemelor existente, pentru 
salvgardarea independenței, suvera
nității, unității naționale și integri
tății sale teritoriale. A fost eviden
țiată necesitatea ca. in circumstan
țele actuale, să se ajungă la o largă 
reconciliere a tuturor forțelor poli
tice din Liban, pentru asigurarea 
păcii și liniștii în această țară.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

«ar

Ambasadorul Marii Britanii
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a. prinjit. luni, pe Paul Cecil Henry 
Holmer. ambasadorul Marii Britanii

la București, In
cu ocazia încheierii misiunii sale in 

aCT

vizită de rămas bun. Cu acest prilej a avut loc o pop» 
vorbire, care, s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.tara noastră.

hirtieȘi
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realizat în timp cit mai scurt

Lucrâri pe șantierul unor noi obiective de investiții de la Combinatul de celuloză 
din Brăila Foto : Eugen Dichiseanu

obiectiv care poate și trebuie să fie

In centrul atenției: Asigurarea și pregătirea personalului muncitor
Pentru realizarea în condiții de înaltă eficiență a noilor obiective de 

investiții, la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C R., din luna aprilie 
a.c., cu factori de. conducere din domeniul materialelor de construcții si 
construcțiilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea ca, pină 
la siîrșitul anului 1985, productivitatea muncii pe șantiere să fie dublată, 
creștere care trebuie să se reflecte în scurtarea substanțială a duratelor de 
execuție, punerea in funcțiune la timp și chiar mai devreme a tuturor 
obiectivelor și capacităților planificate.

Am publicat pină acum in ziarul nostru un ciclu de anchete pe 
aceastâ’ temă, urmărind cu precădere influența exercitată asupra creșterii 
productivității muncii prin fundamentarea realistă a acestui indicator la 
nivelul trusturilor și șantierelor, sporirea gradului de mecanizare a lu
crărilor, sub dublul său aspect — perfecționarea dotării tehnice a uni
tăților de construcții-montaj și utilizarea la întreaga capacitate a mijloa
celor de mecanizare existente. Ne vom opri acum asupra unei alte pro
bleme : asigurarea și pregătirea forței de muncă. In ultimă instanță, 
hotăritoare in eforturile consacrate dublării productivității pe șantiere se 
dovedesc a fi munca oamenilor, capacitatea lor de a acționa cu energie, 
elan și înaltă responsabilitate pentru realizarea ritmică și de calitate ire
proșabilă a lucrărilor.
Asigurarea necesarului de forță de 

muncă rămine pentru o serie de șan
tiere și trusturi de construcții indus
triale o problemă deschisă. Nu de 
puține ori, motivînd nerealizarea pre
vederilor de plan și neîncadrarea in 
graficele de execuție, conducătorii 
acestora aduc în discuție, printre 
alte cauze, și problema efectivelor 
insuficiente de muncitori de care dis
pun și, îndeosebi, de muncitori cali
ficați.

Explicațiile date acestei stări sînt, 
desigur, mai multe. Bunăoară, ani 
de-a rindul exista opinia că trustu
rile din județul Timiș nu pot. în mod 
obiectiv, să-și completeze efectivele 
de lucrători, datorită lipsei cronice 
de forță de muncă calificată in sec
torul construcțiilor înregistrată în 
acest județ. Iată insă că, la începu
tul acestui an, neajunsul a fost in 
bună parte înlăturat, cu o rapiditate 
surprinzătoare. Secretul : o serioasă

și insistentă preocupare pentru recru
tarea și pregătirea forței de muncă.

Aspectul relatat nu este singular. 
De pildă, concepția că „tot mai pu
țini tineri se îndreaptă spre șantierele 
de construcții, preferind un loc de 
muncă mai confortabil și un cîștig 
mai ușor" — întîlnită la o serie de 
cadre de conducere de pe șantiere 
sau din unități — a primit o replică 
convingătoare în cazul concret al 
unui alt trust, cel de construcții in
dustriale din Cluj-Napoca.

— Cu toate că în plan era pre
văzută calificarea numai a 330 de 
muncitori, totuși pentru a nu mai fi 
confruntați cu deficitul serios de 
forță de muncă din anii precedent!, 
am recrutat și pregătit un număr de 
626 muncitori, adică aproape de două 
ori mai mult, ne-a precizat ing. 
George Steroiu, director tehnic al 
trustului. Accentul a fost pus tocmai 
pe meseriile recunoscute, de regulă,

ca deficitare : de zidar, în care am 
pregătit 229 de oameni, de dulgher, 
unde am asigurat 225 de muncitori 
noi, de fierar-betonist — cu 142 de 
noi încadrați.

Așadar, în cazul concret al celor 
două trusturi, problema asigurării 
unor efective corespunzătoare de 
constructori, problemă care părea 
atit de greu rezolvabilă la un mo
ment dat, a început să-și contureze 
o soluție eficientă. Spunem că 
a început, deoarece pentru con
ducerile ambelor unități a devenit 
foarte limpede faptul că eforturile 
depuse pină acum trebuie continuate 
cu și mai multă perseverență. Con
cluzie pusă în evidență de planurile 
de perspectivă privind calificarea 
forței de muncă, mult mai ample și 
mai fundamentate decît cele actuale.

Cum s-a acționat practic ? S-a 
pornit de Ia stabilirea necesități
lor reale impuse de îndeplinirea pre
vederilor de plan drept criteriu ho- 
tăritor de recrutare și pregătire a 
personalului muncitor. Toate lucrările 
de construcții-montaj cuprinse în 
plan au fost detaliate în funcție de 
volumul și structura lucrărilor, pre- 
cizindu-se cu exactitate numărul de 
muncitori, pe profesii, cerut de re
alizarea lor. Insistăm asupra acestui 
aspect, deoarece, pe alocuri, cifrele 
din planurile de calificare sînt fixate 
arbitrar, de multe ori de către di
recțiile de specialitate din Ministerul 
Construcțiilor Industriale și nu de 
către specialiștii din trusturi sau de 
pe șantiere. Un neajuns resimțit, 
practic, de o mare parte din unități, 
care, deși și-au îndeplinit planul de 
calificare și perfecționare a forței de 
muncă trasat de minister, duc o se
rioasă lipsă de dulgheri, zugravi, tl-

nichigii, zidari șamotori ș.a. Alteori, 
chiar la nivelul trusturilor și șantie
relor se manifestă o inacceptabilă 
superficialitate în asigurarea perso
nalului muncitor. Cum altfel poate 
fi apreciată situația in care se află 
Grupul de șantiere hidroenergetice 
Oradea, unde alături de muncitori 
este urgentă nevoie de completarea 
personalului 
ingineresc 7

Acțiunea 
cadre pe

de conducere tehnic și

de atragere de 
șantiere a fost pusă 

la punct pină in cele mai mici 
amănunte. De la prezentarea pe larg 
a activității trustului respectiv, a 
lucrărilor și obiectivelor de investiții 
încredințate spre execuție pină la 
asigurarea operativă pe șantiere a 
unor condiții corespunzătoare de 
muncă, cazare și masă. Amănunte 
deloc neglijabile, deoarece practica 
a demonstrat că minusurile la acest 
capitol pot avea, citeodată, o influ
ență psihologică negativă asupra noi
lor veniți. Un exemplu concludent : 
anumite echipe de dulgheri, zi
dari și fierar-betoniștl, angajate la 
construcția Centralei termoelectri
ce II Oradea, au renunțat la înca
drare tocmai datorită deficiențelor 
manifestate în această privință. în 
sfirșit, nu poate fi nicidecum 
cută cu vederea grija ca 
veniți, in maioritate tineri, 
fie repartizați in cadrul unor 
mâții puternice, bine situate 
întrecerea socialistă, pe lingă mun
citori și specialiști recomandați de o 
bogată experiență profesională, dar 
și de „știința" de a lucra cu oamenii, 
de a le insufla pasiune pentru aspra
(Continuare in pag. a Il-a)
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SCUT
AL PĂCII

George BALĂIȚA

In ideea păcii mă alătur 
glasului mulțimii. Mă 
confund cu voința ei. 
Scandez pentru pace, gin- 
desc ca un om pentru 
care pacea pe pămint este 
intiia stare a sufletului. 
Copil fiind, am simțit din 
plin războiul, am trăit te
roarea bombardamentelor, 
am văzut trenurile cu 
refugiați, orașul cuprins 
din patru părți de flăcări. 
Din cartea de istorie și 
din istoria trăită știm că 
romanii, din propria lor 
voință, nu au întins nici
odată .mina spre bunul al
tuia. De-a lungul timpu
lui, adeseori potrivnic, 
nemilos, noi am știut să 
luptăm bine, dar numai 
pentru a ne apăra. Noi 
am transformat scutul in 
lance, doar atunci cind a 
fost nevoie. Și chiar in 
ziua cind se incheia pen
tru o vreme războiul.

se

î 
îî î î î
î î î î î î
î Jî
î 
i
l

sabia se făcea fier de 
plug, f . ” ~
cronicarul-oștean scria cu 
singele său cronica țării 
și propriul destin.

Astăzi, după aproape 
patru decenii de pace pro
vizorie (in tot acest timp, 
războiul s-a ' consumat 
neîntrerupt in atitea locuri 
pe glob) dementa compe
tiție nucleară continuă cu 
trufie și cinism. Ca un 
singur om, poporul roman 
se pronunță pentru pa
cea mondială, crede in 
triumful rațiunii.

Sau pană cu care

Cuvintul artistului 
cere in acest moment 
scurt, simplu, limpede. A- 
pelul F.D.U.S. m-a găsit 
la masa de lucru. Cum as 
putea continua fără pace 
și liniște ? Și iată că, din- 
tr-o dată, așa cum un om 
sănătos imbolnăvindu-Se 
brusc iși dă seama că 
toată zbaterea lui uriașă 
de pină in clipa aceea nu 
înseamnă mai nimic fără 
sănătate, ne dăm seama, 
in noianul nostru de pro
bleme cotidiene, că pacea 
a fost, este și rămine bu
nul cel mai de preț. Așa 
cum, pe bună dreptate, 
adresindu-se nouă și lumii 
întregi, spune tovarășul 
Nicolae ~ 
blema 
epocii 
blema preintimpinării răz
boiului și asigurarea pă
cii. Mai mult ca oricind 
trebuie să facem totijl 
pentru a bara calea răz
boiului, pentru a asigura 
pacea. Nu există țel mai 
inalt decit dezarmarea, in 
primul rînd dezarmarea 
nucleară, asigurarea secu
rității fiecărei națiuni, a 
păcii mondiale".

Din
cuvintul-dialog
tat a fi scut ____
deopotrivă. Pus in slujba 
păcii, cuvintul poate c'.ști- 
ga in cele din urmă, 
scut al adevărului, 
dreptății și păcii.

Ceaușescu : „Pro- 
fundamentalâ a 
noastre este pro-

timpuri străvechi 
s-a ară- 
și lance.

ca 
al

SĂ NE UNIM FORȚELE
PENTRU 0 EUROPĂ A

Noi adunări și mitinguri

ale oamenilor muncii
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ÎNTREAGA RECOLTĂ — strînsă și pusă la adăpost!
ÎNSĂMÎNTĂRILE - încheiate

9
în toate județele!

Județul Bistrița-Năsăud a încheiat 
insămințarea griului

Mecanizatorii, membrii cooperatori, toti lucrătorii ogoarelor din Ju
dețul Bistrița-Năsăud raportează că au încheiat, in condiții de bună 
calitate, insămințarea griului și. odată cu aceasta, a tuturor insămin- 
țărilor de toamnă prevăzute în plan.

în telegrama adresată, cu acest prilej, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, de către Comitetul județean 
Bistrița-Năsăud al P.C.R.. se arată: „Puternic mobilizați de chemă
rile și Îndemnurile dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ferm botăriti să înfăptuim neabătut in practică 
cerințele noii revoluții agrare, cu satisfacția de a vă putea raporta 
acest succes, toate forțele umane și mecanice de la sate sint mobi
lizate plenar Ia lucrările pentru incbeierea grabnică a recoltării po
rumbului, sfeclei de zahăr și fructelor, a celorlalte culturi de toamnă, 
pentru predarea cantităților stabilite la fondul de stat, pentru reali
zarea exemplară a acțiunilor din zootehnie, pentru încheierea anu
lui 1983 cu rezultate cit mai bune și crearea condițiilor necesare ca 
anul 1984 să reprezinte o etapă nouă, superioară, in dezvoltarea de 
ansamblu a agriculturii Județului".

CLUJ

Din cimp, produsele sint transportate 
operativ în depozite

Numai in două zile — 8 și 9 octom
brie — in județul Cluj recolta a fost 
6trinsă de pe 2105 hectare cu po
rumb, 510 hectare cu sfeclă de zahăr 
și de pe ultimele suprafețe cultivate 
cu cartofi și legume. Cantitățile de 
produse livrate la fondul de stat au 
fost apropiate de media stabilită, 
„în aceste două zile au fost transpor
tate peste 4 200 tone porumb. 5 500 
tone sfeclă de zahăr, 1 000 tone car
tofi. 1200 tone fructe și 8 000 tone 
furaje — ne-a spus inginerul Teo
dor Trifan. directorul direcției agri
cole județene. Ca atare, pînă în seara 
zilei de 9 octombrie porumbul a fost 
recoltat de pe 30 000 hectare, repre- 
zentînd 72 la sută din suprafața cul
tivată; totodată, s-a încheiat trans
portul cartofilor de pe cele 4 100 hec
tare. iar sfecla de zahăr a fost strîn
să de pe 61 la sută din suprafață".

Am urmărit cum se desfășoară lu
crările in cîteva unități agricole. îm
preună cu președintele consiliului a- 
groindustrial Cluj, Ion Banyasz. tre
cem pe la cooperativele agricole Ba
ciu. Gheorghieni, „Unirea" și „în
frățirea" Cluj-Napoca. Mii de oameni 
se aflau pe cimp. Se transporta po
rumbul de pe ultimele hectare. De 

fapt, pe ansamblul consiliului, din 
cele 2 846 hectare cultivate mai era 
de recoltat porumbul doar de pe 300 
hectare.

în satele comunei Chinteni. sute de 
atelaje transportau porumbul la se
diul unităților, iar aici, sute de 
oameni il încărcau imediat în ca
mioanele care îl duceau la bazele 
de recepție. Pe primarul comunei, 
Grigore Ianchiș, il găsim în satul 
Deuș. „Azi, cu 246 de atelaje se 
transportă porumbul din cîmp. iar 
cu alte 69 se cară cocenii și furaje
le — ne spune primarul. Pentru a 
economisi motorină și a folosi trac
toarele la semănat, am stabilit ca 
fiecare atelaj să transporte mini
mum 6 tone porumb și, in plus, co
cenii. Așa am reușit să cărăm la 
locurile de Încărcare a mașinilor 485 
tone porumb și să livrăm la fondul 
de stat o cantitate însemnată de po
rumb". Apreciem că experiența din 
această comună, ca și aceea a uni
tăților agricole din Jilău, Luna. Lun- 
cani și Cîmpia Turzii, unde recolta se 
află de pe acum in hambare, trebu
ie imediat extinsă în întreg județul.

Comandamentul județean pentru 
agricultură, examlnînd stadiul desfă

șurării lucrărilor din această cam
panie, a stabilit o serie de măsuri 
care să ducă la încheierea tuturor 
lucrărilor în termenele prevăzute, a- 
cordînd un sprijin substanțial unită
ților rămase în urmă, în special ce-

BOTOȘANI

E momentul să se grăbească și cei intirziați
în județul Botoșani, ziua de dumi

nică a fost declarată „zi record" la 
insămințarea griului. Inițiativa avea 
în vedere cel puțin două motive la 
fel de temeinice, și anume : 1) Boto- 
șaniul se situează între județele cu 
cele mai mari restanțe la această 
lucrare ; 2) Existau toate condițiile 
asigurate pentru a se realiza un 
ritm intens. Cum s-a lucrat în 
această zi ? Iată cîteva aspecte de 
muncă desprinse de pe teren.

Nici nu răsărise soarele cind am 
oprit în apropierea satului Oneaga, 
unde se afla la pregătirea terenului 
o formație de 10 tractoare. „Toți cei 
10 mecanizatori cîți sîntem aici am 
lucrat toată noaptea — ne spune 
Gheorghe Țîrmac, șeful secției de 

lnsSMÎhțaiW'țjttului' pe terenurile cooperativei ogricole Pâdureni, județul Giurgiu Foto : N. Balet 
nine:»» r, . ' •

lor din consiliile agroindustriale 
Mihai Viteazu, Mociu, Turda si 
Țaga.

Coste! ȘTEFANESCU 
corespondentul „Scînteii"

mecanizare a cooperativei agricole 
din Cristești. Lucrările le continuă 
celălalt schimb, compus din meca
nizatori detașați din Botoșani. După- 
amiază vom relua munca". D. Dăs- 
călescu, inginerul-șef al cooperativei 
agricole, afirma că pînă Ia asfințitul 
soarelui fiecare din cei patru meca
nizatori care lucrează Ia semănat vor 
semăna cel puțin cite 14—15 hectare. 
Se muncea intens și în celelalte uni
tăți agricole ale consiliului agroin
dustrial Botoșani. Drept urmare, 
duminică au fost arate 353 hectare, 
s-au executat lucrări de pregătire a 
terenului pe aproape 450 hectare, din 
care 410 au fost semănate cu griu. 
în ritmul zilnic prevăzut, sau foarte 
aproape de acesta, s-a lucrat dumi

nică și în consiliile agroindustriale 
Darabani. Dragalina, Bucecea. Co- 
țușca. Cîndești. precum și în între
prinderile agricole de stat.

Cu totul altfel stau lucrurile în 
unitățile din consiliul agroindustrial 
Albești. Cu excepția cooperativelor 
agricole din Buimăceni și Răuseni, 
cu greu am putut depista cîteva tar
lale unde se lucra cu toate forțele. 
Mai ales după-amiază, practic, nu 
mai era nimeni pe cîmp. Or. în uni
tățile din acest consiliu agroindus
trial griul a fost semănat doar pe 
38 la sută din cele 4 240 hectare pla
nificate. Și în unele unități din con
siliile agroindustriale Sulița și Ftu- 
mușica, de cum a trecut ora prînzu- 
lui, nimeni nu se mai afla pe cîmp.

Fapt este că. pe ansamblul județu
lui, față de 6 000 de hectare cît este 
viteza zilnică planificată la însă- 
mințarea griului, duminică s-au rea
lizat numai 5 020 hectare, suprafața 
s<—nănată ajungind la 44 030 hectare, 
respectiv 52 la sută din cea prevă
zută. Tocmai de aceea, în toate uni
tățile agricole trebuie să se acțione
ze mult mai stăruitor și cu răspun
dere pentru a se realiza și deoăși 
vitezele zilnice la semănatul griului.

Silvestri A1LENE1 
corespondentul „Scînteii*

SĂLAJ

Duminică-o zi
Întrucît unele cooperative agricole 

din județul Sălaj au încheiat însă- 
mînțările de toamnă, toate forțele 
mecanice si umane au fost concen
trate acum la recoltarea, transportul 
și depozitarea porumbului, sfeclei de 
zahăr și fructelor. Duminică a fost 
o zi de lucru ca oricare alta. Așa se 
face că pînă spre seară, cînd a în
ceput să plouă, cooperatorii și me
canizatorii. în sprijinul cărora au 
venit multi lucrători din unitățile e- 
cohomice și instituțiile județului, au 
recoltat porumbul de pe 960 hectare, 
sfecla de zahăr — de pe 38 hectare 
și o mare cantitate de fructe si stru
guri. Cele mai bune rezultate au 
fost obținute. în această zi. in coo
perativele agricole din consiliile a- 
groindustriale Sărmășag. Nușfalău și 
Hida. Bunăoară. în cooperativele a- 
gricole din Sărmășag. Bobota și 
Izanpirt au fost recoltate, și transpor
tate 1 000 tone de sfeclă de zahăr si 
peste 300 tone de porumb.

MUREȘ

Viteza de lucru crește, 
dar nu in toate unitățile

Tn ultimele zile. în majoritatea 
unităților agricole din județul Mureș 
6-a lucrat intens la semănatul griu
lui. Pînă in seara zilei de 9 octom
brie. săminta a fost incorporată in 
sol pe 28 870 hectare, adică pe 69 la 
sută din suprafața planificată. în- 
trucit s-a pus un accent deosebit pe 
eliberarea de resturi vegetale a tere
nurilor. viteza de lucru la semănat 
a crescut de la o zl la alta. Dacă tn 
ziua de 5 octombrie au fost însămin- 
țate doar 1958 hectare, la 7 octombrie 
ritmul a crescut la 4 571 hectare, iar 
în cursul zilei de 8 octombrie su
prafața în6ămintată a ajuns la 4 763 
hectare — viteze superioare celor 
planificate. Si duminică, cu toate că 
timpul a fost puțin prielnic, săminta 
a fost încorporată in sol pe 4 020 
hectare.

Rezultatele obținute în unitățile 
din consiliul agroindustrial Reghin 
6int edificatoare pentru eforturile ce 
se fac in aceste zile pentru încheie
rea neintirziată a semănatului. Aici, 
mecanizatorii lucrează cu semănăto- 
rile de cind se luminează și nină se 
lasă întunericul. Acest lucru a fost 
posibil deoarece, concomitent cu mo

rodnică la cules
Exemple de acest fel sint multe. 

Totuși, in unele cooperative agricole 
nu s-a atins,încă viteza prevăzută la 
recoltarea porumbului. în cele 1 din 
consiliul agroindustrial Zimbor. po
rumbul a fost cules doar de pe 771 
hectare din 2 270 hectare cultivate. E 
adevărat, duminică, o bună parte 
din oameni au participat la recolta
rea și transportul sfeclei de zahăr, 
dar nu-i mai puțin adevărat că toc
mai în unele unități mult rămase în 
urmă cu strîngerea porumbului, forța 
de muncă nu este bine utilizată. 
După cum ne-a spus tovarășul Ni- 
culae Cadar. director la direcția agri
colă. au fo6t luate măsuri ca viteza 
la recoltarea porumbului să crească 
la peste 1 000 hectare pe zi. astfel in
cit lucrarea să se încheie in această 
6ăptămină.

Eugen TEGLAȘ 
corespondentul „Scînteii"

bilizarea a numeroase forțe la elibe
rarea terenului, mecanizatorii și alți 
oameni ai muncii din secțiile S.M.A. 
care știu să conducă tractorul au lu
crat. in ultimele 5 zile, in schimburi 
prelungite și de noapte, creînd con
diții pentru executarea in avans a 
arăturilor. Ca urmare, in cooperati
vele agricole Reghin. Beica. Serbeni. 
Gurghiu. Chiheru și Pepelea, semă
natul griului se desfășoară pe ulti
mele suprafețe.

însămîntarea griului este avansată 
și în unitățile agricole din consiliile 
agroindustriale Sărmașu. Iernut si 
Luduș. Cu toate că timpul este înain
tat. in unitățile agricole din consi
liile agroindustriale Singeorgiu de 
Pădure. Rușii Munți și Sovata. lu
crările se desfășoară in ritm nesa
tisfăcător. De ce ? Nu există sufi
cient teren eliberat de resturi vege
tale. Ca atare, este absolut necesar 
să fie luate măsuri hotărâte pentru 
strîngerea neintirziată a cocenilor, 
astfel incit mecanizatorii să poată 
trece imediat Ia pregătirea terenu
lui si semănat. (

" • Gheorghe GIURGIU
Corespondentul „Scînteii"
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Expozanții români 
prezintă numeroase 
noutăți în domeniul 

mașinilor-unelte
Unul din domeniile industriei ro

mânești constructoare de mașini 
care a cunoscut o dezvoltare re
marcabilă în ultimele cincinale este 
cel al mașinilor-unelte. La T.I.B. 
’83, unitățile din cadrul Centralei 
industriale de mașini-unelte pre
zintă specialiștilor, oamenilor de 
afaceri de peste hotare, publicului 
vizitator numeroase realizări re
cente, o mare parte din produse 
fiind expuse in premieră. Mașinile- 
unelte prezentate ilustrează preocu
parea permanentă a specialiștilor 
români de a găsi noi soluții pentru 
automatizarea producției, creșterea 
productivității muncii, a calității 
mașinilor. Din aceste puncte de 
vedere, strungurile paralele, uni
versale și specializate, mașina de 
rectificat fără centre, mașinile de 
danturat roți dințate de foarte 
înaltă precizie, presele de diferite 
tipuri, mașinile de frezat univer
sale, aflate în standurile tîrgului. 
au performanțe competitive, reflec
tate în ponderea importantă a pro
ducției destinate exportului reali
zate în întreprinderile de p-ofil 
din București, Arad, Brașov. Cluj- 
Napoca, Tirgoviște. Birlad. Sibiu, 
Bacău. Marghita, Oradea. Suceava, 
Baia Mare. Cugir.

Acum, firesc. în centrul atenție' 
se află noutățile. Menționăm între 
acestea robotul industrial RIP 6.3, 
destinat sudării cu arc în mediu 
protector, cît și deservirii mașini- 
lor-vnelte ; strungul frontal cu 
dublă alimentare automată : linia 
automată de prelucrare a discurilor 
de frină pentru autoturisme, fnrma- 
tă din 4 strunguri verticale duble, 
avînd un sistem automat de încăr
care, descărcare și transport între 
mașini, programat să lucreze în 
ciclu automat printr-un sistem

(Urinare din pag. I) 
și, totodată, frumoasa meserie de 
constructor, pentru lucrul bine făcut. 
Intr-un cuvint, la încadrarea și pre
gătirea viitorilor muncitori s-a ac
ționat pe baza unui program unitar 
de măsuri organizatorice și politico- 
educative, menit să asigure integra
rea acestora rapidă și efectivă în 
mijlocul colectivelor de constructori 
existente pe șantiere.

dă așa trebuie procedat o dove
dește preocuparea conducerii Trustu
lui de construcții industriale din 
Oradea de a-și ajusta „din mers" 
planul de asigurare și pregătire a 
forței de muncă pe acest an. Con
fruntat cu lipsa unui număr de 
aproape 200 de muncitori calificați 
in diferite meserii, nu de mult au 
fost organizate cursuri de calificare 
reunind peste 400 de oameni.

Fără îndoială, completarea efecti
velor de lucrători la ntvelul cerințe
lor constituie condiția necesară, 
dar nu și suficientă pentru realiza
rea ritmică a stadiilor fizice prevă
zute. O sursă importantă de sporire 
a productivității muncii acestora o 
reprezintă policalificarea — însușirea 
a două-trei sau chiar patru mese
rii — concomitent cu perfecționarea 
activității de normare a muncii și 
extinderea sistemului de lucri in 
acord global. Inginerul Mircea Trai- 
ea, director tehnic al trustului din 
Oradea, ne-a prezentat pe larg ac
țiunile și măsurile întreprinse în 

electronic ; linia automată de pre
lucrare a cilindrilor pentru motoa
rele autoturismelor „Dacia", for
mată din mașini-unelte și sisteme 
automate de alimentare, cu un sis
tem electronic de control perma
nent al fabricației.

Din agenda
Tîro’ului 

internațional 
București 1983

Exponatele, ca și întreaga ofertă 
la export a întreprinderii de comerț 
exterior „Mașinexportimport" sint 
analizate în aceste zile cu maximă 
atenție de partenerii comerciali, 
intensa activitate de tratative eco
nomice constituind o garanție a 
îmbogățirii portofoliului de comenzi 
la export al unităților construc
toare de mașini-unelte.
Opinii ale unor oaspeți 

de peste hotare
CAMELIA ZIOLEK, directoarea 

pavilionului R.P. Polone : „Pentru

această direcție In cadrul trustului. 
Este vorba de pregătirea lăcătușilor 
in meseria de sudor, a fierar-betoniș- 
tilor în aceea de zidar, a proaspeți
lor absolvenți de licee in profesia de 
laboranți pentru încercările de rezis
tență fizico-mecanice ale materiale
lor. în total, circa 200 de lucrători 

Dublarea productivității 
muncii în construcții

sint cuprinși în diferite forme de po
licalificare, creîndu-se și pe această 
cale posibilitatea de a se compensa, 
pe unele șantiere, deficitul de forță 
de muncă intr-o serie de meserii. 
Asemănător se prezintă lucrurile și 
pe șantierele Trustului de construc
ții industriale și agrozootehnice din 
București, trusturilor de construcții 
industriale din Capitală și Iași 
etc. Numitorul comun al preocu
părilor din aceste unități constă 
în atenția acordată calificării lu
crătorilor în meserii Înrudite sau 
complementare, fapt care s-a răs- 
frint pozitiv asupra interesului ma
nifestat de către aceștia pentru în- 

Întreprinderile poloneze de comerț 
exterior, participarea la T.I.B. ’83 
este evenimentul cel mai impor
tant în cadrul acțiunii lor de pro
movare a exportului pe piața româ
nească. Iată de ce expoziția noas
tră, care are suprafața sporită față

de anii anteriori, prezintă acele 
grupe de produse care știm că-i in
teresează pe partenerii români. Ma
carale pentru construcții, echipa
ment pentru industria minieră, 
mașini-unelte, autoturisme, apara
tură electronică sint doar cîteva 
din grupele de produse pe care le 
oferim la export cu prilejul tirgu- 
lui de la București.

Schimburile economice dintre 
Polonia și România au cunoscut în 
fiecare an creșteri însemnate, chiar 
in condițiile dificile existente pe 
piața mondială. Dezvoltarea rela
țiilor economice dintre țările noas

sușirea rapidă și temeinică a Unor 
noi cunoștințe profesionale.

— Unul din marile avantaje aduse 
de policalificare, ne spune ing. Geor
ge Steroiu, îl reprezintă creșterea 
omogenității echipelor, sporirea vizi
bilă a răspunderii față de calitatea 
muncii efectuate, în exercitarea auto

controlului lucrărilor în toate fazele 
de execuție.

Argumente ? Mai întîi, tn trustul 
din Cluj-Napoca nu există la ora 
actuală nici o echipă sau formație 
de lucru cu realizări situate sub 
normă. Disciplina in muncă a cunos
cut o considerabilă îmbunătățire, re- 
flectindu-se direct in folosirea mai 
eficientă a timpului de lucru pe șan
tierele Combinatului de utilaj greu, 
întreprinderii de electronică indus
trială și de automatizări din Cluj- 
Napoca, întreprinderii de anvelope 
din Zalău, trăgătoriei de oțel din 
Beclean, întreprinderii de utilaj teh
nologic din Bistrița ș.a. Ca urmare, 
în opt luni din acest an pe șantierele 

tre este stimulată In mare măsură 
de caracterul complementar al eco
nomiilor, vizibil nu numai in in
dustria extractivă sau in agricul
tură, dar și în profilul specializat 
al industriei prelucrătoare. In în
cheiere, doresc să remarc ospitali
tatea gazdelor noastre, condițiile 
superioare de organizare în care se 
desfășoară tîrgul, cit și participarea 
a numeroase firme străine de pres
tigiu. ceea ce-i conferă și actualei 
ediții atributele unei prestigioase 
manifestări economice internațio
nale". „

FOUAD SAMBAR, președintele 
Grupului „Crescent" din Grecia : 
„Participăm pentru prima dată la 
tirgul internațional găzduit de ca
pitala României, manifestare care 
oferă o excelentă ocazie de a sta
bili direct noi modalități de coope
rare și colaborare cu partenerii 
români. Deși de dată recentă. le
găturile comerciale cu întreprinde
rile specializate din țara dumnea
voastră au înregistrat o evoluție 
ascendentă rapidă șl există perspec
tive certe pentru aprofundarea 
acestor raporturi. Grupul „Cres
cent" importă din România mașini 
și utilaje, materiale de construcție, 
produse chimice și produse agro- 
alimentare și exportă materii pri
me pentru industria siderurgică, 
azbest, produse agroalimentare. 
Recent, am întreprins împreună cu 
partenerii români și o serie de ac
țiuni de cooperare pe terțe piețe. 
La T.I.B. ’83 prezentăm in pre
mieră mondială o instalație de re
generare a uleiurilor superioare, 
care a stîrnit interesul specialiști
lor români. Sîntem siguri că parti
ciparea grupului la tirgul de la 
București se va încheia cu rezul
tate favorabile, în avantajul re
ciproc".

Dan CONSTANTIN

trustului productivitatea muncii a în
registrat o creștere de aproape 10 la 
sută, ceea ce a condus la o economie 
de personal echivalentă cu circa 600 
de muncitori. Bineînțeles că și pla
nul de construcții-montaj a fost de
pășit, la fel și producția netă. Din 
cele 59 de capacități de producție 
puse in funcțiune in această perioa
dă, 9 au început să producă în 
avans, obținindu-se in total o eco
nomie de timp însumînd 610 zile.

Exemplul relatat este suficient de 
convingător pentru a îndemna și alte 
unități să-și intensifice eforturile 
privind extinderea policalificării 
muncitorilor constructori. Cu atît 
mai mult cu cît pe o serie întreagă 
de șantiere, cum sint cele ale Com
binatului petrochimic de la Midia- 
Năvodari. fabricile de zahăr din 
Drăgănești-Olt și Năvodari, Cen
tralei termoelectrice Giurgiu, Ra
finăriei Borzești ș.a., problemele pri
vind perfecționarea acestei activități 
de larg interes economic sint aduse 
în discuție, de cele mai multe ori, 
numai in adunările generale ale oa
menilor muncii, fără ca ulterior să 
se treacă decis la acțiune. Nu in- 
timplător, pe aceste șantiere se înre
gistrează anumite rămîneri în urmă 
față de plan, iar productivitatea 
muncii se situează sub posibilități și 
necesități.

Cristian ANTONESCU 
Ion LAZ A 
Șt. COSTEL

Aplicarea fermă a noilor reglementări 
în domeniul retribuirii muncii

-obiectiv permanent al activității
Pentru organele șl organizațiile de 

partid cunoașterea temeinică de către 
colectivele de muncă și mai ales 
aplicarea cu fermitate și răspundere 
a hotăririlor Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. ai P.C.R., a decretelor 
Consiliului de Stat privind înfăp
tuirea programului de perfecționare 
a mecanismului economico-financiar, 
a sistemului de retribuire a muncii 
constituie în momentul de față o 
Sarcină fundamentală, dar și un larg 
cimp de afirmare a capacității lor 
politico-organizatorice de mobilizare 
și uiiire a energiilor oamenilor mun
cii in vederea atingerii obiectivelor 
stabilite de cel de-al Xll-lea Congres 
și de Conferința Națională ale parti
dului. însemnările de față redau as
pecte din cîteva unități industriale 
ale sectorului 6 din Capitală pri
vind modul în care organele și 
organizațiile de partid au conceput 
și au declanșat acțiuni de aplicare 
a hotăririlor și decretelor amintite.

O SARCINA PRIORITARA: 
BUNA FOLOSIRE A UTILAJELOR 
întreprinderea de utilaje și piese 

de schimb a înregistrat de-a lungul 
anilor cu constanță rezultate bune si 
foarte bune. Insă, după cum bine se 
știe, activitatea economică nu se des
fășoară în termeni dați odată pentru 
totdeauna, ci este supusă unei per
manente schimbări, se ivesc noi ne
cesități, dispar altele, ceea ce deter
mină apariția unor probleme care iși 
cer alte soluții de rezolvare. îhtr-o 
asemenea situație se află în prezent 
și colectivul de muncă de la I.U.P.S. 
Tocmai de aceea, pornind de Ia pre
vederile recentelor decrete, comitetul 
de partid a stabilit că pentru colec
tivul de aici cerința economică a mo
mentului constă in mai buna folosire 
a mașinilor și utilajelor și, implicit, a 
potențialului forței de muncă și de 
inteligență tehnică, in esență fiind 
vorba de creșterea productivității 
muncii. Printre alte acțiuni, comite
tul de partid a decis să dinamizeze 
și să implice pe largi fronturi consi
liul oamenilor muncii, repartizind 
răspunderi precise comuniștilor care 
fac parte din acest organism. Dealt
fel, consiliul oamenilor muncii a pus 
la punct un program de măsuri ră
mas deschis Îmbunătățirilor ulteri
oare. Deși biroul executiv al C.O.M. 
se întrunește de două ori pe săptă- 
mînă pentru a analiza stadiul înfăp
tuirii măsurilor, este în curs de a se 
inchega un sistem, ca să spunem 
așa, de vase comunicante prin care 
să circule cu rapiditate și neîntrerupt 
fluxul informațional, solicitările din
tre factorii angajați în îndeplinirea 
programului, comitetului de partid 
(unde adesea se interferează legătu
rile dintre diferite sectoare) reve- 
nindu-i răspunderea de a debloca 
strangularea acestor canale de iner
ții, de interese înguste comparti
mentate. Astfel, atunci cînd organiza
ția de bază din sectorul 3 montaj a 
cerut spriiin pentru a duce la bun 
sfirșit acțiunea de perfecționare a 
tehnologiilor de fabricație la unele 
utilaje, îndrumat de comitetul de 
partid, biroul executiv al C.O.M. a 
dispus trimiterea în sector a unul 
grup de specialiști pe o perioadă de 
o săptămînă. împreună cu colectivul 

de muncă de aici, ei au reușit să gă
sească soluțiile tehnice cele mai po
trivite. astfel Incit ciclul de fabri
cație al Utilajelor in cauză 6ă fie 
scurtat cu 10—15 zile.

CIMP LARG DE AFIRMARE 
A INIȚIATIVEI MUNCITOREȘTI

Colectivul de muncă de la între
prinderea de mașini electrice, prin 
prisma rezultatelor de pină acum — 
îndeplinirea și depășirea princi
palilor indicatori economici — 
este pe deplin pregătit pentru apli
carea noului sistem de retribuire a 
muncii. Sint poziții deja cucerite, în
coronarea unor strădanii duse cu per
severență de mai mulți afli, rod al 
afirmării cu vigoare a principiilor 
autogestiunii și autoconducerii mun
citorești, „Avem o serie de initiative 
muncitorești cu eficientă confirmată" 
— arăta in acest sens tovarășul

însemnări despre 
activitatea organizațiilor 

de partid 
din intreprinderi 
ale sectorului 6 

din Capitală

Marin Andrei, secretarul comite
tului de partid, „tn lumina recente
lor decrete, valorificarea acestor ini
țiative, antrenarea întregului perso
nal muncitor intr-o formă sau alta 
la sporirea eficientei economice do- 
bindesc, in condițiile actuale, atribu
tele unui imperativ categoric. De 
aceea, comitetul de partid acordă o 
deosebită atenție îndrumării organi
zațiilor de masă și obștești, care, 
practic, cuprind pe tofi oamenii 
muncii".

Unul dintre principalii protagoniști 
ai inițiativei de economisire a cupru
lui — materie primă de cea mai 
mare importanță — este comunistul 
Alexandru Radu, maistru in secția a 
doua. Aplicarea ideilor sale a dus la 
economisirea a zeCi de tone de cu- 
pfu. lată-i și opinia : „Evident, pro
punerile mele nu puteau fi aplicate 
fără participarea celorlalți muncitori 
din secție, tn aceste zile, după ce 
decretele au fost dezbătute in gru
pele sindicale și organizația U.T.C., 
interesul pentru acțiunea de econo
misire a cuprului, care se va simți 
tn buzunarul fiecăruia, a sporit sim
țitor. Va fi necesar ca noi. comu
niștii, in perioada următoare, sd în
drumăm In așa fel organizațiile de 
masă și obștești, incit in activitatea 
lor cunoașterea șl mai ales aplicarea 
prevederilor decretelor să-și găsească 
un loc central pentru a spori răspun
derea muncitorească in îndeplinirea 
exemplară a indicatorilor de plan".

DEMONSTRAȚIILE PRACTICE, 
ARGUMENTE ALE AGITATORILOR
La instruirea cu agitatorii consa

crată însușirii conținutului decrete
lor, comitetul de partid de la între
prinderea de confecții și tricotaje

politico-educative
București a urmărit atingerea a trei 
obiective : perfecționarea tehnologii
lor de fabricație, reducerea consu
murilor și respectarea disciplinei 
tehnologice de către toți muncitorii. 
La locurile lor de muncă, agitatorii 
nu se limitează numai la discuții 
asupra unei prevederi sau alteia din 
decrete, aspect deosebit de impor
tant dealtfel, ci demonstrează in mod 
practic că stă în puterea fiecăruia 
să realizeze confecții de calitate su
perioară și economii de materiale. 
Ca urmare a selectării lor pe un 
dublu criteriu, cel al pregătirii poli
tice și al competenței profesionale, 
agitatorii de la I.C.T.B. reușesc să 
îmbine forța cuvîntului lămuritor cu 
forța de convingere a demonstrației 
practice. De pildă, Mircea Scurtu 
este considerat cel mai bun tăietor 
din fabrică la mașina de croit și 
unul dintre cei mai eficienți agita
tori. Vorbindu-le tovarășilor săi de 
muncă de necesitatea unei calități 
ireproșabile a confecțiilor — paralei 
cu folosirea cu chibzuință a țesătu
rilor — mîinile sate te arată și cum. 
se obțin aceste lucruri. Dealtfel, nu
mele agitatorilor sint asociate califi
cativului de virtuoși ai meseriilor pe 
care le practică ; intre aceștia : Ținea 
Stan, Elena Pisică, Gheorghe Căi- 
leanu. Călina Toader.

*
în cele trei întreprinderi bucu- 

reștene activează organizații de 
partid puternice, cu o bogată expe
riență politică. Ele au declanșat ime
diat diverse acțiuni, mai întîi de cu
noaștere a decretelor, urmate de uneia 
măsuri practice. Se simte insă ne
voia unei armonizări a acestora, cu
prinderii lor într-o viziune unitară, 
de ansamblu, ceea ce va permite fo
losirea judicioasă a forțelor. Antre
narea mai puternică a activului de 
partid, adaptarea tematicii adunărilor 
generate la noile cerințe, revederea 
repartizării sarcinilor, îmbunătățirea 
muncii de îndrumare și control in 
ceea ce privește aplicarea hotăriri
lor, funcționarea ireproșabilă a orga
nismelor democrației muncitorești 
sint doar cîteva din numeroasele 
mijloace și forme ale muncii politico- 
organizatorice spre care organele și 
organizațiile de partid trebuie să-șî 
concentreze atenția, avînd in vedere 
faptul că aplicarea măsurilor de per
fecționate a mecanismului econo
mico-financiar reprezintă o acțiune 
de mare anvergură. Din această per
spectivă, pentru soluționarea temei
nică, operativă, fără tergiversări a 

• problemelor care aoar pe parcurs, 
pentru întărirea spiritului de răs
pundere și disciplinei, pentru afir
marea inițiativei creatoare a oame
nilor muncii, cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, la Consfătuirea de lu
cru pe problemele muncii organizato
rice și politico-educative de la Man
galia reprezintă pentru organele șl 
organizațiile de partid o cartă de o 
deosebită valoare teoretică și prac
tică a ceea ce înseamnă un stil de 
muncă revoluționar în abordarea 
problemelor complexe pe care le 
ridică mersul înainte al societății 
noastre.

Constantin VARVARA
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FRONTULUI UEMOCRATIE1 $1 UNITĂȚII SOCIALISTE

Primul ministru al guvernului, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, va efectua 

o vizită oficială in Olanda
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, va efectua 
o vizită oficială în Olanda, la invi

tația primului ministru al acestei 
țări, Ruud Lubbers, in a doua jumă
tate a lunii octombrie a.c.

TELEGRAME EXTERNE

Să ne unim forțele pentru o Europă 
a păcii și colaborării, 
fără arme nucleare!

NOI ADUNĂRI Șl MITINGURI ALE OAMENILOR MUNCH

Plecarea președintelui Partidului 
Socialist Progresist din Liban

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Walid Joumblatt, președintele Parti
dului Socialist Progresist din Liban, 
a efectuat o vizită in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,

oaspetele a fost salutat de tovarășii 
Ion Coman, membru al Comitetului 
Politic Executiv; secretar al C.C. al 
P.C.R., Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.

APĂRÎND PACEA, APĂRĂM VIAȚA!
Noi acțiuni și luări de poziție 

împotriva inarmărilor
ITALIA: Ample manifestații în favoarea dezarmării

li

■

Aspect de la adunarea pentru dezarmare șl pace ce a avut loc la întreprinderea „Tehnoton" din lași
Foto : Leonid Stratulat

Inițiative de larg ecou, care exprimă voința 
și năzuințele noastre

Colectivul Schelei petroliere de 
foraj Cărbunești, cea mai tînără 
unitate de profil din județul Gorj, 
s-a reunit intr-o vibrantă aduna
re consacrată păcii și dezarmării.

Poziția partidului și statului nos
tru în problemele dezarmării, 
demersurile tovarășului Nicolăe 
Ceaușescu pornesc de la intere
sele fundamentale ale poporului 
român, de la analiza realităților in
ternaționale și a proceselor poli
tice. sociale și economice care au 
loc pe plan mondial, de la înseși 
cerințele ce derivă din natura so
cietății noi pe care o edificăm, a 
subliniat. în deschiderea adunării. 
Dorel Dănăcică. secretarul comite
tului de partid, președintele con
siliului oamenilor muncii pe uni
tate. Inițiativele si propunerile pre
ședintelui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. privind neamplasarea 
rachetelor cu rază medie de ac
țiune in Europa, retragerea și dis

trugerea celor existente, inițiative 
pe care le aprobăm șl le susținem 
pe deplin, răspund celor mai înal
te cerințe ale popoarelor, ele ex
primă voința noastră, a tării, aspi
rația spre o viată liberă pentru noi 
și copiii noștri, pentru ca tara șl 
lumea in care trăim să fie feri
te de cataclismul nuclear. Este 
știut de nOi toti că prea mult a 
avut de suferit acest continent de 
pe urma războaielor si. de aceea, 
spunem un categoric NU războiu
lui. NU armelor nucleare — a sub
liniat Mihai Brăileanu. tehnician la 
brigada nj.3 Bulbuceni.

Avem speranța că si glasul nos
tru, al tinerilor petroliști care scot 
la lumină aurul negru al pămîn- 
tului, se va auzi și se va uni cu 
glasul oamenilor muncii din în
treaga tară, al tuturor cetățenilor 
și se va face auzit în apărarea ce
lui mai de preț bun. care este pa
cea. viata, a spus, la rindul său. 
Pompiliu Ciolacu. secretar adjunct 
al comitetului U.T.C.

într-o atmosferă de fierbinte pa
triotism, cei prezent) au trimis to
varășului Nicolae Ceaușescu o te
legramă, în care se spune :

Oamenii muncii de Ia Schela de foraj Cărbunești îșl exprimă min- 
j dria.,.că dumneavoastră, cel mai iubit și stimat fiu al poporului nostru,
..<■ proeminentă personalitate a lumii zilelor noastre, neobosit luptător 

pentru destinele păcii, exprimați eu elai viziune și fermitate cele mai 
arzătoare aspirații de conviețuire in liniște, pace și dreptate ale tutu- 

ș, ror celor ce trăiesc și mbncesc sub cerul liber al României suverane si 
■?> independente. Vă încredințăm că ne vom face cu cinste șl demnitate 

datoria, îndeplinindu-nc cu conștiinciozitate sarcinile ce ne revin.

Să acționăm ferm pentru a stăvili
O Impresionantă adunare pentru 

pace și dezarmare s-a desfășurat 
la căminul cultural din comuna 
Dăbuleni, cea mai mare localitate 
rurală din județul Dolj.

„Poporul român a iubit dintot- 
deauna pacea, a luptat pentru pace. 
De aceea, astăzi, prin vocea cea 
mal autorizată a sa, aceea a pre
ședintelui României socialiste, to
varășul Nicolae Ceaușescu, s-a 
adresat popoarelor lumii făcînd 
apel la rațiune, pentru ca oamenii 
să nu mai construiască bombardie
re și rachete, ci uzine, școli, spi
tale, edificii ale progresului, ale 
vieții" — a spus învățătorul Ion 
Nicolița, directorul Școlii generale 
nr. 3. La rindul său, Alexandru 
Răduț, cooperator, a subliniat : 
„Angajați cu trup și suflet în ope
ra de prefacere socialistă a pămin- 
tului românesc, oamenii care lu
crează în agricultură răspund cu 
hărnicie la inflăcăratele chemări

ale conducătorului nostru iubit. 
Ei știu că pacea reprezintă condi
ția vitală a omenirii, că un război 
nuclear ar avea drept rezultat 
stingerea civilizației și a speciei 
umane. De aceea, toți cooperatorii 
din Dăbuleni, asemenea întregului 
nostru popor, spun un NU hotărît 
amplasării de noi rachete și alte 
arme nucleare în Europa, cer re
tragerea și distrugerea armamen
telor care amenință pacea ome
nirii".

„Sîntem trup șl suflet alături de 
președintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și nutrim o adincă re
cunoștință pentru tot ceea ce in-

cursa înarmărilor!
treprinde spre binele omenirii, 
pentru ideile sale pline de omenie" 
— a spus Vasile Crețu, secretar al 

■ comitetului de partid al coopera
tivei agricole de producție. „Adre
sez tuturor celor ce lucrează pe 
ogoare din întreaga lume chemarea 
fierbinte de a acționa uniți, pen
tru a stăvili cursa înarmărilor, 
pentru a opri amplasarea de noi 
rachete pe planeta noastră și a de
termina distrugerea celor existen
te, pentru ca Terra să fie o planetă 
a păcii și a fericirii omenești".

în telegrama adresată tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu se spune :

Toți oamenii muncii din comuna Dăbuleni împărtășesc intru totul 
aprecierea dumneavoastră că problema fundamentală a zilelor noastre 
este dezarmarea și apărarea păcii, exprimă alese sentimente de dra
goste, stimă și recunoștință față de neobosita dumneavoastră activitate 
pusă in slujba înfăptuirii nobilelor idealuri ale păcii pe planeta 
noastră. Ne angajăm să muncim fără preget pentru a ridica rodni
cia pămlntulul și a da de pe terenurile noastre recolte tot mai mari.

Vrem să muncim in pace, pentru pace!
în comuna Crișan, din județul 

Tulcea — cunoscută așezare de 
pescari din Inima Deltei Dunării 
— s-a desfășurat o însuflețitoare 
adunare consacrată luptei pentru 
dezarmare și pace.

Fiii Deltei, tineri și virstnicî, 
pescari, marinari, stuficultori, 
agricultori și crescători de ani
male, și-au exprimat adeziunea 
lor unanimă și fermă la Apelul 
F.D.U.S., la generoasele acțiuni și 
inițiative întreprinse de președin
tele României socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în favoarea 
păcii și înțelegerii între popoarele 
lumii, pentru stingerea focarelor 
de război de pe planeta noastră.

în cuvîntul său, Teodor Arde
lean, exprimind voința tuturor 
pescarilor din Deltă, Spunea 
„Dorim ca niciodată liniștea ape
lor noastre să nu fie tulburată de 
furtuna care amenință pacea ome
nirii, iar tricolorul românesc pur
tat de navele românești pe toate 
meridianele lumii să ducă mesajul 
nostru de pace și prietenie între 
popoare. Noi, pescarii Deltei, vrem 
să lucrăm în pace și pentru pace, 
căci nimic nu este mai de preț 
decît să știi că poți munci in

liniște și siguranță, pentru făuri
rea unei vieți tot mai bune, pentru 
noi și generația de mîine".

„Sint tînără, am numai 20 de 
ani — spunea învățătoarea Mino- 
dora Ivanov. Pentru viitorul nos
tru nu vreau ca pe acest șenal 
al Dunării să treacă nave purtă
toare de moarte : doresc ca părinții 
noștri, pescarii, să fie lăsați să 
muncească în liniște. Noi, locuito
rii comunei Crișan, muncitori, 
țărani și intelectuali, cerem tutu-

ror celor de care depinde oprirea 
cursei inarmărilor să sisteze îngro
zitoarea competiție pentru fabri
carea armelor din ce în ce mai 
perfecționate. Doresc să le adre
sez din colțul acesta de țară șl 
cîteva versuri : „Pe această pla
netă înfloritoare / Vrem pace, 
pace intre popoare / Să fie pămîn- 
tul plin de flori / Și oamenii — ai 
păcii promotori".

în telegrama adresați tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu se spune :

Ne exprimăm adeziunea noastră Ia Apelul F.D.U.S., apel ce a fost 
lansat din inițiativa dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Oamenii muncii din comuna Crișan sint hotăriți 
să-și spună ferm și răspicat cuvintul pentru ca nimeni și niciodată 
să nu mai cuteze să mai pună in cumpănă libertatea, pacea și feri
cirea popoarelor, pentru ca cerul senin al prezentului și viitorului 
să nu fie amenințat de umbra amenințătoare a rachetelor și armelor 
de orice fel.

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

nllor Unite, in care se adresea
ză chemarea de a se întreprin
de acțiuni pentru curmarea 
cursei inarmărilor, in primul 
rind a celor nucleare, pentru 
înfăptuirea dezarmării și asigu
rarea păcii.

cinema
G Pe malul sting al Dunării albastre: 
SCALA HI 03 72) — 9; 11,30: 14: 16.30;
19. FAVORIT (45 3170) — 9: 11,30: 15; 
17,30: 20. EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 
11,15: 13,30: 15,45; 18: 20,15.
G Misterele Bucureștilor : FLORIAS- 
CA (33 29 71) — 9: 11: 13; 15.30: 17.45:
20. AURORA (35 04 66) — 9: 11.15: 13.30:
15,45: 18: 20, TOMIS (2149 46) — 9:
11,15: 13,30: 15,45: 18 : 20, la grădină — 
19.
G Nea Mărin miliardar : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9: 11: 13.15: 15.30;
17,45: 20. STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 
14; 16: 18: 20.
G Căluțul sălbatic Rynn — 9: 11: 13: 
15, Trandafirul galben — 17: 19,15 :
DOINA (16 35 36).

G întoarcerea din iad : GRIVITA 
(17 08 58) — 9;. 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
G Aventuri la Marea Neagră : LIRA 
(317171) — 15.30; 19, la grădină — 19. 
G Baloane de curcubeu : VOLGA 
(7971 26) — 9: 11,15; 13,30; 15.45: 18; 
20,15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15: 
13,30,; 15,45; 18; 20.15.
G Brigada diverse in alertă : VIITO
RUL (11 48 03) — 15.30; 17,30: 19.30.
G Septembrie : POPULAR (35 15 17) — 
15: 17.15: 19,30.
G Un surîs in plină vară : PROGRE
SUL (23 94 10) — 16: 18: 20.
G Albinița : SALA MICA A PALA
TULUI — 14,30; 17.15: 20.
G Călărețul cu calul de aur : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15: 13,30:
15,45: 18; 20.
G Vraciul : FEROVIAR (50 51 40) —
8,45: 11,30: 14,15: 17: 19,45, la grădină 
— 19.
e un cuib de nobili : UNION

(13 49 04) — 9.30.: 11,30; 13,30: 15,45;
18: 20.
G Fiul Măriei : CENTRAL (14 12 24)
— 9: 1.1,15; 13,30: 15.45; 18: 20.
G Roberto Carlos și diamantul roz — 
15,30: 17,30: Visind la Zambezi — 19,30: 
DRUMUL SĂRII (31 28 13).
G S-a întîmplat lingă Rostov : CO- 
TROCENI (21 48 48) — 15: 17,15: 19.30. 
G Șatra : FLACĂRA (20 33 40) — 13,30; 
15,30: 17,30; 19.30.
G Drumul spre victorie : PATRIA 
(11 86 25) — 9: 11,45: 14,30: 17.15: 20, 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 8.45: 11,15:
14; 17: 19.30, MELODIA (12 06 88) — 9: 
11,45; 14,30: 17,15: 19,45, MODERN
(23 71 01) — 8,45: 11,15: 14: 17; 19,45. 
la grădină - 18,45.
G Cuscrii: CAPITOL (16 29 17) — 9: 
11,15: 13,30; 15,45; 18: 20, la grădină
— 18.45.
G Cascadorul Hooper t VICTORIA 
(16 28 79) — 9: 11,15: 13.30: 15,45: 18: 
20,15. PACEA (60 30 83) — 15.30: 17,30;

Cronica
Tovarășul Ludovic Fazekas, vice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, luni, pe Henri Djombo, 
ministrul apelor și pădurilor din 
R.P. Congo.

în cadrul întrevederii au fost dis
cutate aspecte privind extinderea și 
diversificarea colaborării economice 
și tehnico-științifice în domeniul ex
ploatărilor forestiere și industriali
zării lemnului dintre cele două țări.

în aceeași zi, loan Florea, minis
trul industrializării lemnului și ma
terialelor de construcții, și Henri 
Djombo au semnat un protocol, prin 
care se prevăd măsuri de creștere a 
cooperării bilaterale în domeniul in
dustrializării și prelucrării lemnului.

Ministrul congolez a avut, tot
odată, o întrevedere cu Ion Teșu, 
ministrul agriculturii șl industriei 
alimentare.

A fost prezent Jean Francois 
Gokouba-Moke, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R.P. Congo la 
București.

Sosirea unei 
delegații militare sovietice 
Luni dimineața a sosit în Capita

lă o delegație militară sovietică, con
dusă de general de armată Alexei 
Alexeevici Epișev, șeful Direcției 
principale politice a Armatei și Flo
tei maritime militare sovietice, care 
face o vizită pentru schimb de ex
periență la Consiliul politic superior 
al Armatei Republicii Socialiste 
România.

Pe aeroportul Otopeni, delegația 
a fost salutată de general-locotenent 
Ilie Ceaușescu, adjunct al ministru
lui apărării naționale și secretar al 
Consiliului politic superior, de ge
nerali și ofițeri superiori.

Au fost de față Evgheni Mihailo- 
vici Tiajelnikov, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Uniunii Sovietice în Republica So
cialistă România, căpitanul de ran
gul I Dmitri Mihaiîovici Terentiev, 
atașatul militar, aerp și naval ăl 
Uniunii Sovietice la București.

în aceeași zi, delegația— militară „ 
sovietică a depus coroane de flori 
la Monumentul eroilor patriei și la 
Monumentul eroilor sovietici din 
București.

zilei
Sosirea unei delegații 

a M.P.L.A.
— Partidul Muncii din Angola

Luni dimineața a sosit în Capitală 
Pascoal Luvualu, membru al Birou
lui Politic al C.C. al M.P.L.A. — 
Partidul Muncii din Angola, în cali
tate de reprezentant personal al 
președintelui Jose Eduardo Dos 
Santos.

La sosire oaspetele a fost salutat 
de tovarășul Miu Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

★

Luni, tovarășul Stefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, a pri
mit pe Badri Kerim Kadhim, noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Irăk in Repu
blica Socialistă România, in legătură 
cu apropiata prezentare a scrisorilor 
de acreditare,

în aceeași zi, tovarășul Ștefan An
drei a primit pe Andreas Berlako- 
vich, noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Austria 
în Republica Socialistă România, in 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

★

La București a fost semnat, luni, 
protocolul privind schimburile de 
bunuri de consum pe anul 1984 intre 
Ministerul Comerțului Interior din 
Republica Socialistă România și Mi
nisterul Comerțului Interior și 
Serviciilor către Populație din Repu
blica Populară Polonă.

★

Navele militare olandeze „De 
Ruyter" și „Van Kinsbergen", care 
în perioada 6—10 octombrie a.c. au 
efectuat o vizită în portul Constan
ța, au părăsit' luni apele teritoriale 
românești.

Pe timpul cit s-au aflat în țara 
noastră, meșnlirli echipajelor au vi
zitat monumente istorice și obiective 
cultural-turistice din municipiul 
Constanța și de pe litoralul româ
nesc al Mării Negre. (Agerpres)

ROMA 10 (Agerpres). — La 
Perugia a avut loc, duminică, Un 
amplu marș in favoarea păcii, 
organizat din inițiativa Partidului 
Comunist Italian.

La incheierea demonstrației a 
luat cuvintul secretarul general ai 
P.C.I., Enrico Berlinguer, care a 
subliniat, intre altele, că „unul 
dintre obiectivele primordiale ale 
actualității, de o importanță hotă- 
ritoare, este acela de a se evita să 
se facă noi pași in cursa înarmă
rilor nucleare" — menționează 
agenția A.N.S.A. Vorbitorul a 
arătat apoi necesitatea aminării 
instalării rachetelor nucleare a- 
mericane cu rază medie de acțiune 
„Cruise" și „Pershing 11“ in țări 
ale Europei occidentale și a distru
gerii armamentului nuclear de pe 
continent.

O altă manifestație pentru pace 
s-a desfășurat la Assisi. Circa 
20 000 de persoane au participat la 
o demonstrație pe străzile orașu
lui, erprlmindu-și dorința de pace 
și dezarmare, protestul împotriva 
deciziei N.A.T.O. de a amplasa noi 
focoase nucleare in Europa occi
dentală. Demonstrația a fost pre
cedată de un miting? in cadrul 
căruia au luat cuvintul Enrico 
Berlinguer, secretarul general al 
P.C.I., alți vorbitori, care au cerut 
guvernului să procedeze la sus
pendarea instalării rachetelor nu
cleare ale N.A.T.O. pe teritoriul 
Italiei, pronunțindu-se, totodată, 
pentru o soluție pozitivă în cadrul 
negocierilor sovieto-americane de 
la Geneva — relatează agențiile 
Associated Press și France Presse.

R. F. GERMANIA: Apel la oprirea amplasării 
de noi rachete nucleare

BONN 10 (Agerpres). — Președin
tele fracțiunii parlamentare social- 
democrate din R.F.G., Hans-Jochen 
Vogel, i-a cerut cancelarului fede
ral al R.F.G., Helmut Kohl, să se 
angajeze „personal" pentru un re
zultat la tratativele de la Geneva 
care să nu prevadă nici un fel de 
suprainarmare cu rachete america
ne cu rază medie de acțiune în 
Europa, transmite agenția D P.A. 
Deoarece la Geneva se apropie o 
criză de timp, a spus el, crește în
grijorarea că spirala înarmărilor va 
continua.

Luînd cuvintul la Bonn, Hans-

Jochen Vogel a apreciat, pe de altă 
parte, că la tratativele de la Ge
neva ar trebui luate în calcul, de 
asemenea, rachetele atomice brita
nice și franceze.

La Munchen s-au deschis, du
minică, lucrările celui de-al 
XTV-lea Congres al Sindicatului 
metalurgiștilor din R. F. Germa
nia, „IG Metall". Congresului l-au 
fost înaintate peste 50 de moțiuni 
în care se cere ca guvernul R.F.G. 
să-și retragă acordul pentru sta
ționarea pe teritoriul țării a noi
lor rachete nucleare americane cu 
rază medie de acțiune.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru colaborare 
In domeniul industriei cărbunelui

BUDAPESTA 10 (Agerpres). — La 
Gyorgyos — în R. P. Ungară — a 
avut loc ședința a 60-a a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru colabo
rare in domeniul industriei cărbu
nelui.

Comisia a stabilit măsuri pentru 
îndeplinirea sarcinilor care-i revin 
din hotărîrile Comitetului Executiv 
al C.A.E.R. Au fost examinate, de 
asemenea, stadiul coordonării planu
rilor economice ale țărilor membre 
ale C.A.E.R. pe anii 1986—1990 ; sta
diul realizării acțiunilor de colabo
rare referitoare la industria cărbu
nelui din pț-ogramul special de cola

borare pe termen lung In domeniul 
combustibililor, energiei și mate
riilor prime ; probleme privind 
aprecierea nivelului tehnic și cali
tății utilajelor miniere ce se livrea
ză reciproc ; propuneri de dezvol
tare a colaborării economice și teh
nico-științifice in producția de echi
pamente pentru extracția în subte
ran a cărbunelui.

Comisia a adoptat planul său de 
lucru pe anii 1984—1985 și a dezbă
tut și alte probleme ale dezvoltării 
colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R., ădoptînd hotăriri cores
punzătoare.

ORIENTUL MIJLOCIU

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Dublura (color). Episodul 3
11,50 Soliști ai teatrelor lirice
12,20 Memoria documentelor. 65 de ani 

de la făurirea statului național 
unitar român • Unire si. libertate, 
idei forță ale istoriei românești

112.35 Desene animate
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 125 de ani de la înființarea Aso

ciației generale a lucrătorilor tipo- 
grafi

16.20 Clubul tineretului
17.00 Amfiteatru studenteso
17.45 Publicitate
17.50 1001 de seri
1S.OO închiderea programului
20.00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea in economie
20,35 vtdeotecă internațională (color) 
21,05 Munca — izvor al bunăstării
21.20 Teatru TV i ..Ihtimplări dlntr-o 

vară frumoasă". Scenariu TV de 
Paul loachlm. Premieră pe țară

22,30 Telejurnal (parțial color)
PROGRAMUL 3

20,00 Telejurnal
20,20 Buletinul rutier al Capitalei
20,45 Salonul TV al artelor plastice
21.30 Seară de muzică românească
22.30 Telejurnal

• Declarația primului ministru libanez • Proteste contra 
extinderii implantărilor israeliene pe malul vestic al Iordanului

vremea
Timpul probabil pentru intervalul II 

octombrie, ora 20 — 14 octombrie, ora 
20. In țară : Vremea va fi in general 
frumoasă, cu cerul variabil, exceptind 
-jumătatea de est a țării, unde innoră- 
rile vor fi mai accentuate și vor cădea 
ploi locale. In rest, ploi izolate. Vintul

va sufla moderat, cu intensificări tem
porare in zona de munte și regiunile 
estice ale țării. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre 2 șl 12 grade, izo
lat mai coborite în depresiuni, iar ma
ximele vor oscila intre 12 și 22 de gra
de, mai ridicate In sud-estul țării. In 
zona de munte, la peste 1 800 metri alti
tudine, Izolat, precipitațiile vor fi si sub 
formă de lapovițâ șl ninsoare. Pe 
alocuri se va produce ceață. Îndeosebi 
in regiunile din vestul tării.

BEIRUT 10 (Agerpres). — Pri
mul ministru libanez, Shafic AI- 
Wazzan, a apreciat că crearea de 
către Israel a așa-numitei „armate 
șiite" din sudul Libanului constituie 
„o nouă lovitură dată legalității și 
eforturilor vizînd unificarea țării 
și extinderea autorității guvernului 
asupra intregului teritoriu libanez”. 
Potrivit agenției France Presse, 
Wazzan a elogiat poziția liderilor 
șiiți civili și religioși care se opun 
acestei măsuri „cu caracter separa
tist" in sudul Libanului — regiune 
care face „obiectul ambițiilor israe
liene".

DAMASC 10 (Agerpres). — Auto
ritățile israeliene de ocupație au 
continuat să confiște largi suprafețe

de teren în localitatea Bit Sahour, 
situată pe malul vestic al Iorda
nului, in vederea construirii unei 
noi așezări — informează agenția 
W.A.F.A. Primarul localității a pro
testat, amintind că cultivarea aces
tui teren este unica sursă de sub
zistență a populației arabe din 
localitate.

Agenția citată menționează, de 
asemenea, că autoritățile israeliene 
extind implantările din vecinătatea 
taberei de refugiați Aqabat Jabr, in 
zona Jerico. Recent, guvernul israe- 
lian a dat Instrucțiuni ca această 
tabără să fie desființată. în po
fida suspendării aprovizionării cu 
apă șl electricitate, cei 3 000 de 
locuitori ai taberei au refuzat să 
se supună ordinului de evacuare.

ȘTIRI SPORTIVE
• Meciurile disputate în etapa a 

VII-» a campionatului diviziei „A* 
de fotbal s-au încheiat cu următoa
rele rezultate :

Sportul studențesc — F.C. Argeș 
2—1 (2—0) ; Steaua — S.C. Bacău
4—0 (2—0) ; Chimia Rm. Vîlcea — 
Corvinul Hunedoara 2—1 (0—0) ; Du
nărea C.S.U. Galați — A.S.A. Tg. 
Mureș 1—0 (1—0) ; F.C. Baia Mare 
— C.S. Tîrgoviște 1—0 (1—0) ; Jiul 
Petroșani — Rapid București 0—0 ; 
F.C. Bihor — Petrolul Ploiești 4—2 
(2—2) ; F.C. Olt — Dinamo Bucu
rești 1—0 (0—0) ; Universitatea Cra
iova — Politehnica Iași 1—2 (0—1).

CLASAMENT
1 Sportul stud. 7 6 10 16— 3 13
2 Dinamo 7 4 2 1 12— 3 10
3 Steaua 7 4 12 17— 6 9
4 F.C. Olt 7 3 3 1 7— 4 9
5 F.C. Bihor 7 3 3 1 11— 8 9
6 Jiul 7 4 12 8— 8 9
7 Politehnica Iași 7 2 4 1 7— 5 8
8 A.S.A. Tg. M. 7 3 2 2 8— 9 8
9 Univ. Craiova 7 3 13 10— 7 7

10 S.C. Bacău 7 3 13 5—12 7
11 Chimia 7 2 2 3 5- 8 6
12 F.C. Baia Mare 7 2 2 3 7—14 6
13 C.S. Tirgoviște 7 13 3 5— 8 5
14 Rapid 7 13 3 5— 8 5
15 Dunărea C.S.U. 7 13 3 2— 6 5
16 F.C. Argeș 7 2 0 5 8—10 4
17 Corvinul 7 12 4 7—11 4
18 Petrolul 7 10 6 7—17 2

19,30, FERENTARI (80 49 83) — 15,30;
17,30: 19,30.
G Iubire fără soare : BUZEȘTI
(50 43 56) — 9: 11.45; 14,30; 17.15; 19,45, 
GRADINA FESTIVAL (15 63 84) — 18. 
G Omul păianjen se întoarce : DA
CIA (50 33 94) — 9: 11,15; 13.30; 15.45; 
18; 20. MIORIȚA (14 27 14) — 9; U.15; 
13,30: 15,45: 18: 20.
G Elvis: GIULEȘTI (17 55 46) — 9;
11,15: 13,30: 15.45: 18: 20, FLAMURA 
(85 77 12) — 9: 11; 13,15: 15.30: 17,45 : 20. 
G Hercule cucerește Atlantida : GLO
RIA (47 46 75) — 9: 11,15: 13,30; 13,45: 
16; 20,15.
G Camionul de cursă lungă : MUNCA 
(21 50 97) — 10,30: 15; 17,15: 19,30.
G Femeia dispărută : ARTA (21 31 861
— 9: 11: 13: 15: 17,15; 19, la grădină
— 19: PARC HOTEL (17 06 58) — 19.
G Dublu delict : COSMOS (27 54 95) — 
9,30; 11,30: 13,30: 15,30; 17,30: 19.30.
G Despărțire temporară : GRĂDINA 
GLORIA (47 46 75) — 18,45.

ETAPA VIITOARE 
(simbătă 15 octombrie)

Petrolul Ploiești — F.C. Olt ; Po
litehnica Iași — Sportul studențesc ; 
S.C. Bacău — F.C. Baia Mare ; Di
namo — Universitatea Craiova ; 
A S.A. Tg. Mureș — Chimia Rm. 
Vilcea ; Dunărea C.S.U. Galați — 
F.C. Bihor ; Rapid — C.S. Tirgovi.ș- 
te ; Corvinul Hunedoara — Steaua ; 
F.C. Argeș — Jiul Petroșani.

• Cea de-a 19-a ediție a Turului 
ciclist al Turciei s-a Încheiat la An
kara cu victoria rutierului român 
Mircea Romașcanu la individual și 
a selecționatei României pe echipe, 
sportivii români fiind, din prima 
pină în ultima etapă, protagoniști 
remarcabili ai acestei competiții, re
latează corespondentul agenției tur
ce de presă „Anadolu Ajansi".

Mircea Romașcanu, învingător In 
trei etape, termină cursa cu tricoul 
galben, pe locul intîi în clasamentul 
general cu 27h30’57’’, urmat de 
coechipierii săi Cornel Nicolae, la 
8T5”, Valentin Constantinescu la 
8'58", Gheorghe Lăutaru la 17T0”. Pe 
locul 5 s-a clasat Omer Ericki 
(Turcia) la 26’16”.

Clasamentul pe echipe : 1. Româ
nia — 82h 46’35” ; 2. Turcia — 83h
35’45”; 3. U.R.S.S. — 83h 55’29” etc.
• în partida derby a etapei a 8-a 

a campionatului diviziei „A" la 
rugbi, echipa Dinamo a învins cu 
scorul de 16—15 (6—9) formația Fa
rul Constanta. Alte rezultate din se
ria I : Steaua — R.C. Sportul stu
dențesc 21—13 ; Știința CEMIN Baia 
Mare — Politehnica Iași 19—12 ; R.C. 
Grivița roșie — Universitatea Ti
mișoara 12—6 ; C.S.M. Sibiu — 
Știința Petroșani 22—6.

în clasament conduc echipele Stea
ua și Dinamo, cu cite 24 puncte.
• Turneu! internațional feminin 

de tenis de la Detroit (Michigan), 
concurs contind pentru ..Circuitul 
Virginia Slims", s-a încheiat cu vic
toria jucătoarei românce Virginia 
Ruzici. în finală. Virginia Ruzici a 
învins-o in trei seturi, cu 4—6. 6—4, 
6—2, pe Kathy Jordan (S.U.A.).
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Solidaritate cu lupta patrioților sud-africani 
împotriva discriminării rasiale

în fiecare an, la 11 octombrie, 
opinia publică progresistă din În
treaga lume marchează „Ziua so
lidarității internaționale cu deținu- 
ții politici din Africa de Sud".

Instituită printr-o hotărire a 
Adunării Generale a O.N.U. din 
toamna anului 1976, această mani
festare constituie un nou prilej 
pentru poporul român de a-și rea
firma solidaritatea cu lupta popu
lației majoritare sud-africane, de 
a-și ridica glasul in apărarea vic
timelor represiunilor din Republica 
Sud-Africană. Se știe că, de peste 
trei decenii, minoritatea albă din 
R.S.A. menține intr-o stare de ade
vărată sclavie 24 milioane de ne
gri. reprimind cu cruzime orice în
cercare a acestora de a inlătura 
umilitoarele practici ale aparthei
dului și ale discriminării rasiale, 
în conștiința umanității au rămas 
adine întipărite masacrele sînge- 
roase de la Sharpeville (1960) și 
Soweto (1976), cînd mii de de
monstranți pașnici au fost uciși sau 
răniți pentru faptul de a fi reven
dicat drepturi egale. După cum nu 
pot fi uitate represiunile la care 
sint supuși liderii și membrii Con
gresului' Național African — prin
cipala organizație a mișcării de eli
berare din R.S.A. — și ai altor or
ganizații democratice. De 20 de ani 
zac în închisori remarcabilii con
ducători ai A.N.C., Nelson Mande
la, Walter Sisulu, Raymond Katha- 
da și mulți alți patrioți, a căror 
situație s-a înrăutățit din cauza re
gimului de exterminare la care sint 
supuși. Recent, la sediul Națiuni
lor Unite a fost difuzat un apel a 
4 000 de personalități din întreaga 
lume care cer guvernului sud-afri- 
can să-i elibereze pe Nelson Man
dela și pe tqți ceilalți deținuți 
politici. Numeroase rezoluții ale 
O.N.U., declarații ale unor confe
rințe internaționale cheamă, de 
asemenea, la încetarea execuțiilor, 
torturilor și schingiuirilor din În
chisorile sud-africane.

Neliniștea opiniei publice mon
diale este cu atît mai îndreptățită 
cu cit R.S.A. nu intenționează să 
renunțe la asemenea practici. Re
forma constituțională care va fi su
pusă unui referendum în luna no
iembrie menține in continuare 
populația majoritară în afara foru
lui legislativ suprem, iar regimul 
oprinfiării rasiale a fost extins și 
dincolo de granițele țării, în Na
mibia, căreia i se refuză dreptul la 
independență.

în lupta sa Împotriva dominației 
rasiale, pentru libertate și demo
crație, populația majoritară din 
Africa de Sud s-a bucurat întot
deauna de solidaritatea militantă a 
României socialiste. Poporul român 
acordă un sprijin activ luptei des
fășurate de A.N.C., de alte mișcări 
de eliberare națională pentru lichi
darea rinduieliior rasiste, pentru 
cauza libertății , și progresului. 
Această poziție consecventă și-a 
găsit expresia în numeroase docu
mente ale partidului și statului 
nostru, in activitatea României la 
O.N.U. și în alte foruri internațio
nale, a fost reafirmată cu prilejul 
numeroaselor întilniri ale secreta
rului generai al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu conducători 
a’ mișcării de eliberare de pe con
tinentul african, inclusiv cu Oliver 
Tambo, președintele A.N.C.

Cu prilejul „Zilei solidarității in
ternaționale cu deținuți! politici 
din Africa de Sud", poporul român, 
alăturîndu-și glasul celui al tuturor 
forțelor progresiste, cere cu toată 
hotărirea să se pună capăt repre
siunilor rasiste, să fie eliberați pa- 
trioții ce zac în închisorile sud- 
africane. Poporul român este ferm 
convins că lupta populației asupri
te din R.S.A. pentru împlinirea 
idealurilor sale de libertate, pentru 
dreptul de a dispune de propriile 
sale destine va fi încununată de 
succes.

Nicolae N. LUPU



Vizita delegației P. C. R. 
în Finlanda

încheierea vizitei oficiale a prim-niinislrului 
5 Guvernului Republicii Socialiste România, 
tovarășul Constantin Dăscălescu, în Iordania

AMMAN 10 (Agerpres) — Cores
pondență de la loan Erhan : Luni 
■-au Încheiat la Amman convorbirile 
oficiale dintre tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
și Mudar Badran, prim-ministru al 
Guvernului Regatului Hașemit al 
Iordaniei. Cu acest prilej au fost 
abordate probleme bilaterale româ
no-iordaniene, îndeosebi pe plan eco
nomic. De asemenea, au fost exami
nate unele probleme de stringentă 
actualitate ale vieții politice inter
naționale.

Cei doi premieri și-au exprimat 
satisfacția pentru rezultatele convor
birilor avute, apreciind că ele vor 
impulsiona dezvoltarea multilaterală 
și adîncirea în continuare a colabo
rării româno-iordaniene.

S-a apreciat că dialogul fructuos 
prilejuit de actuala vizită oficială — 
desfășurat în spiritul Înțelegerilor și 
hotăririlor convenite între președin
tele Nicolae Ceaușescu si regele 
Hussein Ibn Talal — a contribuit la 
mai buna valorificare a posibilități
lor pe care le oferă economiile celor 
două țări, deschizînd noi orizonturi 
cooperării româno-iordaniene. în in
teresul celor două popoare prietene, 
al cauzei păcii, independenței și co
laborării internaționale. 1

Tovarășul Constantin Dăscălescu a 
exprimat mulțumiri pentru primirea 
caldă, cordială, rezervată delegației 
române — expresie a bunelor relații 
care există între guvernele și po
poarele celor două țări.

La încheierea convorbirilor, tova
rășul Constantin Dăscălescu a adre
sat premierului iordanian, Mudar 
Badran, invitația de a face o vizită 
oficială în Republica Socialistă 
România. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

In continuare au fost semnate do
cumentele convenite cu prilejul vi
zitei primului ministru al guvernului 
român.

Primul ministru al guvernului ro
mân, Constantin Dăscălescu. și pri
mul ministru al guvernului iorda
nian. Mudar Badran, au semnat me
morandumul privind dezvoltarea în 
continuare a cooperării economice și 
tehnice și a schimburilor comerciale 
între Republica Socialistă România 
și Regatul Hașemit al Iordaniei.

Tovarășul Ion Stănescu, ministru, 
șeful Departamentului pentru con

COMUNICAT COMUN
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a efectuat 
o vizită oficială în Iordania, la in
vitația primului ministru al acestei 
țări. Mudar Badran; îir perioada 8—10 
octombrie a.c.

în cursul vizitei, primul ministru 
al guvernului român a fost primit de 
Maiestatea Sa regele Hussein Ibn 
Talal al Regatului Hașemit al Iorda
niei. Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost transmise 
regelui Hussein Ibn Talal și reginei 
Noor un cordial salut, cele mai bune 
urări de sănătate si fericire, de pace 
și bunăstare poporului iordanian 
prieten. Exprimînd vii mulțumiri 
pentru mesajul primit, suveranul Ior
daniei a transmis, din partea sa și 
a reginei Noor. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu calde salutări, cele mai 
bune urări de sănătate si fericire 
personală, de prosperitate și progres 
poporului român prieten.

Cei doi prim-miniștri au avut con
vorbiri oficiale, intr-o atmosferă prie
tenească. de stimă reciprocă și de
plină înțelegere. în cadrul cărora 
s-au informat cu privire la preocu
pările actuale ale celor două țări pe 
planul dezvoltării economico-sociale. 
s-a făcut o analiză aprofundată a ra
porturilor bilaterale. în primul rînd 
pe plan economic și s-a procedat la 
o trecere în revistă a unor probleme 
internaționale.

Cei doi prim-miniștri au subli
niat cu satisfacție cursul ascendent 
al raporturilor de prietenie dintre 
România și Iordania, evidențiind 
că la baza acestora se află înțe
legerile dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Hussein Ibn 
Talal, convenite cu ocazia multiple
lor lor întîlniri. A fost subliniată 
importanța hotărîtoare a dialogului 
româno-iordanian la cel mai înalt 
nivel pentru consolidarea prieteniei 
și adîncirea conlucrării dintre cele 
două țări și popoare, atît pe plan 
bilateral, cit și în viața interna
țională.

Cei doi prim-miniștri au subli
niat hotărîrea guvernelor lor de" a 
pune in aplicare înțelegerile conve
nite la cel mai înal nivel, în mod 
deosebit cele semnate la Amman în 
iunie 1982, în special în ceea ce 
privește continuarea și întărirea 
cooperării fructuoase pe plan eco
nomic și lărgirea schimburilor co
merciale, pe baze reciproc avanta
joase, pornind de la potențialul eco
nomiilor naționale ale țărilor lor. 
S-a procedat la o analiză aprofun- 
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PENTRU NAȚIUNILE UNITE și-a încheiat lucrările la Palatul Națiunilor din 
Geneva. Tema centrală a dezbaterilor au constituit-o „Rolul și viitorul Na
țiunilor Un,te". In intervențiile lor din cadrul discuțiilor adunării plenare 
sau in secții, reprezentanții români au prezentat punctele de vedere ale 
țării noastre privind dezarmarea, problemele păcii și înțelegerii interna- 

creșterea și întărirea rolului O.N.U.. ționole, precum și in ceea ce privește 
| APEL. Mișcarea Democratică 

Populară din Chile a lansat un nou 
Iapel populației pentru a participa, 

începînd de marți, la cea de a 
șasea „Zi de protest național" îm-

I potriva actualei situații social-eco- 
nomice din țară, pentru, revenirea 
la un regim civil democratic in 
Chile.

MAJORARE DE PREȚURI ÎN 
’ IUGOSLAVIA. Consiliul Executiv 
I Federal al R. S. F. Iugoslavia a 

adoptat o hotărire cu privire la 
creșterea în medie cu peste 28.5 la 
sută, în cursul anului 1984, a pre

strucții în străinătate, președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-iordaniană de 
cooperare economică și tehnico-ști- 
intifică, și Salem Masa Deh. minis
trul finanțelor, au semnat Convenția 
între Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Regatului Ha
șemit al Iordaniei pentru evitarea 
dublei impuneri și prevenirea eva
ziunii fiscale cu privire la impozite
le pe venit șl capital.

Tovarășul Gheorghe Dolgu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, și Hassan Ibrahim, ministrul a.i. 
al afacerilor externe, au semnat Pro
gramul privind cooperarea culturală 
și științifică între Guvernul Repu
blicii Socialiste România și Guver
nul Regatului Hașemit al Iordaniei, 
pe anii 1983—1985.

*
In cadrul convorbirilor oficiale 

dintre cei doi prim-miniștri a fost 
subliniat faptul că hotărîrile luate 
la cel mai înalt nivel au condus la 
creșterea semnificativă a ansamblu
lui raporturilor româno-iordaniene, 
în deplină concordanță cu interesele 
și aspirațiile popoarelor prietene din 
cele două țări, cu cauza generală a 
păcii și înțelegerii în întreaga lume. 
Au fost examinate stadiul actual al 
proiectelor și programelor de coope
rare economică româno-iordaniană,

ÎNTOARCEREA
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, care, la 
invitația Guvernului Regatului Ha
șemit al Iordaniei, a efectuat o vi
zită oficială în această țară, ș-a îna
poiat, luni seara, în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți tovarășii Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului. Vasile Bulucea, minis
trul transporturilor și telecomuni
cațiilor. Trandafir Cocîrlă, ministrul 
energiei electrice, Gheorghe Vlad, 
ministrul petrolului.

A fost de fată Deeb Maaytah, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Regatului Hașemit al Iordaniei la 
București.

★
La plecarea din Amman, pe aero

portul militar regal, împodobit cu 
drapelele de stat ale celor două țări, 
oaspetele român a fost salutat cu 

dată a stadiului actual al schimbu
rilor comerciale și al cooperării eco
nomice între cele două țări și au 
fost examinate posibilitățile de pro
movare și extindere a acestei cdo-, 
perări, îndeosebi în industrie, agri
cultură și transporturi, în interesul 
și spre bunăstarea popoarelor român 
și iordanian prietene.

Prim-miniștrii român și iordanian 
au semnat un Memorandum cu pri
vire la dezvoltarea în continuare a 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice dintre cele două 
țări, în care sînt incluse concluziile 
comune și hotărîrile luate în aceste 
domenii, în timpul vizitei. Au fost, 
de asemenea, semnate Convenția 
dintre guvernul român și guver
nul iordanian referitoare la evi
tarea dublei impuneri, precum și 
Programul de schimburi culturale pe 
anii 1983—1985. Cei doi prim-miniștri 
au hotărît ca viitoarea sesiune a Co
misiei mixte româno-iordaniene, care 
va avea loc la București, în prima 
parte a anului 1984, să examineze 
stadiul realizării obiectivelor concre
te convenite și să formuleze propu
neri concrete privind intensificarea 
conlucrării economice bilaterale.

Abordînd unele probleme majore 
ale lumii contemporane, cei doi 
prim-miniștri au subliniat că evolu
ția evenimentelor din viața interna
țională a confirmat valabilitatea 
aprecierilor cuprinse în documentele 
convenite cu prilejul întîlnirilor de 
la București și Amman dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și Ma
iestatea Sa regele Hussein Ibn Ta
lal. Exprimînd îngrijorarea guverne
lor lor în legătură cu agravarea în 
continuare a situației internaționale, 
cu creșterea tensiunii și a confrun
tării în lume, cei doi prim-miniștri 
au reliefat necesitatea de a se depu
ne toate eforturile pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru dezarma
re și, în primul rînd, dezarmare nu
cleară, pentru lichidarea subdezvol
tării și instaurarea noii ordini econo
mice internaționale, pentru regle
mentarea disputelor dintre state pe 
cale pașnică, pentru democratizarea 
vieții internaționale, pentru reluarea 
politicii de pace, destindere și largă 
cooperare în întreaga lume, astfel 
incit să fie asigurată dezvoltarea li
beră, independentă a tuturor state
lor și popoarelor.

Cei doi prim-miniștri s-au pronun
țat în favoarea unei soluții globale, 
a unei păci juste și durabile în 
Orientul Mijlociu, bazată pe retrage
rea totală a Israelului din teritoriile 
arabe ocupate in 1967. inclusiv 
din Ierusalimul arab, ne rezol
varea problemei palestiniene — 

țurilor de producție și de vînzare 
la produsele agroalimentare de 
bază. Această majorare va contri
bui la sporirea cu 5.2 la sută a 
prețurilor cu amănuntul și cU 7.95 
la sută a costului vieții, a decla
rat Branko Iovanovici. vicepre
ședintele Comitetului federal pen
tru agricultură.

PREMIUL NOBEL IN DOME
NIUL MEDICINEI pe anul 1983 a 
fost atribuit, luni, de Institutul Ka- 
rolinska, din Stockholm, american
cei Barbara McClintock. In expu
nerea sa de motive, un purtător 

cit și măsurile ce se impun a fi lua
te în continuare pentru amplifica
rea conlucrării reciproc avantajoase 
în toate domeniile de interes comun, 
astfel incit să se poată ajunge, pînă 
în 1985, la un volum de schimburi 
în valoare de o jumătate miliard de 
dolari — sarcină înscrisă în acordul 
semnat la cel mai înalt nivel in 
iunie 1982, la Amman.

In cursul convorbirilor s-a efec
tuat, totodată, un larg schimb de 
opinii asupra unor probleme actuale 
ale vieții internaționale.

Duminică, tovarășul Constantin 
Dăscălescu a efectuat o vizită de 
lucru la Zarka, important centru 
industrial al Iordaniei. Cu această 
ocazie a fost vizitată rafinăria din 
oraș, a cărei extindere și moderni
zare constituie rodul eforturilor sus
ținute ale muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor români și iordanieni. 
Conducerea rafinăriei și-a exprimat 
satisfacția pentru calitatea remarca
bilă și gradul înalt de tehnicitate al 
utilajelor și instalațiilor românești, 
pentru modul în care s-a colaborat 
cu specialiștii români. Tot în cursul 
zilei de duminică a fost vizitată 
zona orașului Aqaba, unde este în 
curs de realizare o importantă ac
țiune de cooperare economică între 
cele două țări — linia electrică de 
132 kV Aqaba — Amman.

ÎN CAPITALA
cordialitate de Mudar Badran, pri
mul ministru al guvernului iorda
nian, Salem Masa Deh, ministrul 
finanțelor, dr. Said Al Tal, minis
trul educației, Walid Asfour, minis
trul industriei și comerțului, Aii Al 
Suheimat. ministrul transporturilor, 
Hassan Ibrahim, ministru a.i. al 
afacerilor externe, Ibrahim Ayyoub, 
ministrul aprovizionării, Hana Odeh, 
președintele Consiliului Național al 
Planificării, președintele părții ior- 
daniene în Comisia mixtă guverna
mentală româno-iordaniană de coo
perare economică și tehnico-știin- 
țifică, de alte persoane oficiale ior- 
daniene.

Erau de față Andrei Cervencovici, 
ambasadorul României la Amman, 
și Nasir Batayneh, ambasadorul 
Iordaniei la București.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Regatului Hașemit al Iordaniei. O 
gardă militară a prezentat onorul.

care constituie problema centrală a 
conflictului — prin recunoașterea 
drepturilor legitime, inalienabile ale 
poporului palestinian; inclusiv a* 
dreptului la autodeterminare și la 
crearea unui stat independent pe te
ritoriul său național, pentru garanta
rea dreptului tuturor popoarelor și 
statelor din această zonă la existență 
liberă, la independență. S-a relevat 
că politica Israelului de creare de 
așezări în teritoriile arabe ocupate, 
ca și planul de a construi un canal 
între Marea Mediterană și Marea 
Moartă sînt ilegale, contravin rezo
luțiilor O.N.U. și principiilor dreptu
lui internațional, creînd serioase ob
stacole in eforturile pentru pace în 
zonă. A fost exprimat sprijinul celor 
două guverne pentru convocarea unei 
conferințe internaționale, sub auspi
ciile O.N.U., cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei.

A fost subliniată necesitatea re
tragerii urgente, necondiționate, a 
trupelpr israeliene din Liban, a asi
gurării independenței, suveranității, 
integrității și unității acestei țări, a 
realizării unei largi reconcilieri a tu
turor forțelor politice libaneze.

Cei doi prim-ministri s-au pro
nunțat pentru încetarea imediată a 
războiului dintre Irak și Iran, pen
tru reglementarea politică a acestui 
conflict, prin negocieri, în beneficiul 
celor două popoare, al păcii și secu
rității în zonă.

Exprimînd satisfacția celor două 
guverne pentru adoptarea prin con
sens a documentului reuniunii de la 
Madrid, ambii prim-miniștri au re
liefat convingerea guvernelor lor că 
orice progres ne calea securității și 
cooperării în Europa va exercita o 
influentă favorabilă asupra păcii și 
securității internaționale. A fost sub
liniată. totodată, necesitatea de a se 
ajunge la un acord privind neampla- 
sarea de noi rachete cu rază medie 
de acțiune în Europa, reducerea și 
distrugerea celor existente.

Cei doi prim-miniștri au exprimat 
satisfacția lor față de rezultatele 
rodnice obținute în cursul acestei 
vizite, ceea ce constituie o nouă 
contribuție la consolidarea raportu
rilor de strînsă prietenie și coope
rare dintre cele două țări. Primul 
ministru al guvernului român a ex
primat calde mulțumiri pentru pri
mirea prietenească de care s-a 
bucurat în cursul vizitei și a adre
sat primului ministru iordanian in
vitația de a efectua o vizită oficială 
în România. Invitația a fost accep
tată cu plăcere, data vizitei urmînd 
a fi stabilită ulterior, pe cale di
plomatică.

“1
de cuvint al institutului a precizat 
că premiul i-a fost acordat Barba- |
rei McClintock pentru descoperirea 
existenței „structurilor mobile în 1
masa .genetică", structuri care pre- .
zintă „o importanță fundamentală 
pentru cunoașterea organizării și. I 
funcționării masei genetice".

S/RB.4TOAREA ZIARULUI I 
„AKAHATA". Mii de vizitatori au 
luat parte', duminică. în parcul to- I 
kiot ..Yvmenoshima*. la cea de-a 
24-a sărbătoare a ziarului ..Akaha- 
ta“. organ central al Partidului Co- ■ 
munist Japonez. Ziarul, care are un 
tiraj de peste 3 000 000 exemplare. ' 
se numără printre cotidianele cele 
mai apreciate din Japonia.

NOUL GUVERN ISRAELIAN, 
condus de Yitzhak Shamir, a pri- I 
mit luni votul de încredere al |
Knessethului (parlamentul țării). 
In favoarea sa au votat 60 de de- 
putați din totalul de 120, iar 53 s-au I 
pronunțat împotrivă.

HELSINKI 10 (Agerpres). — Dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Uie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., care 
se află în vizită în Finlanda, la in
vitația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Finlandez, a avut 
convorbiri cu tovarășii Arvo Aalto, 
secretar general al P.C.F., Eero Tuo- 
minen și Olavi Pojkolainen, secre
tari ai C.C. al P.C.F.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, s-au transmis conducerii Parti
dului Comunist Finlandez, tovarășu
lui Arvo Aalto, secretar general al 
P.C.F.. un cordial salut, urări de să
nătate și succese în întreaga activi
tate.

Exprimînd mulțumiri pentru mesaj, 
tovarășul Arvo Aalto a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu călduroase urări de sănă
tate și fericire personală, iar poporu
lui român noi succese în edificarea 
noii societăți.

In cadrul convorbirilor s-a proce
dat la o informare reciprocă privind

Rezolvarea problemei datoriilor externe ale țărilor 

în curs de dezvoltare — condiție a relansării 
economice mondiale

Intervenția reprezentantului român
la lucrările Consiliului pentru comerț și dezvoltare al U.N.C.T.A.D.
GENEVA 10 (Agerpres). — La Ge

neva continuă lucrările Consiliului 
pentru comerț și dezvoltare al 
U.N.C.T.A.D. privind evaluarea si
tuației economice și comerțului 
mondial, interdependența probleme
lor privind comerțul, finanțarea dez
voltării și sistemul monetar inter
național, precum și problema dato
riei externe a țărilor în curs de dez
voltare.

Reprezentantul țării noastre a pre
zentat concepția novatoare și activi
tatea neobosită ale șefului sta
tului român, președintele Nicolae 
Ceaușescu, pentru îmbunătățirea si
tuației economice internaționale, 
pentru instaurarea noii ordini econo
mice internaționale. El a reliefat in
teracțiunea strînsă a problemelor 
economice mondiale în diferite sec
toare și necesitatea ca U.N.C.T.A.D. 
să contribuie mai eficace la soluțio
narea coordonată a problemelor in
terdependente ale comerțului, fi

Idei majore subliniate in dezbaterile generale de la O.N.U.

Se impune sporirea eforturilor tuturor statelor 
in vederea salvgardării păcii, pentru destindere si colaborare

NAȚIUNILE UNITE 10. — Trimisul Agerpres, Nicolae Chilie, trans
mite : In luările lor de cuvint in cadrul dezbaterilor de politică generală, 
reprezentanții statelor membre, in special cei ai țărilor mici și mijlocii, 
nealiniate, in curs de dezvoltare, exprimă opinia — care, dealtfel, este 
predominantă la actuala sesiune — că dezbaterile din plenara Adunării 
Generale din acest an trebuie să se concentreze asupra problemelor 
prioritare ale opririi cursei înarmărilor și realizării unor progrese reale 
pe calea dezarmării, ale consolidării păcii mondiale și ale lansării 
negocierilor globale între statele industrializate și țările în curs de 
dezvoltare în vederea instaurării noii ordini economice internaționale. 
Totodată, relevînd preocuparea crescindă a guvernelor și popoarelor lor, 
a opiniei publice internaționale in legătură cu deteriorarea climatului 
politic mondial și încordarea intervenită in relațiile Est-Vest și in rapor
turile interstatale în general, precum și ca urmare a existenței unui 
mare număr de focare de criză și conflict, vorbitorii din plenară au 
accentuat necesitatea de a se urgenta eforturile folosindu-se din plin 
posibilitățile de dialog pe care le oferă actuala sesiune a Adunării Ge
nerale in vederea normalizării raporturilor dintre state, a asigurării unei 
largi și 'neîngrădite colaborări internaționale, a reluării și continuării po
liticii de destindere, a elaborării, cu participarea tuturor statelor, a 
unor soluții politice pașnice in marile probleme ce confruntă omenirea 
contemporană.

înfăptuirea dezarmării ar 

elibera imense resurse ne*

cesare progresului general
De cîțiva ani, declara Fernando 

Schwalb Lopez Aldana, prim-vice- 
președinte al Perului și prim-mi
nistru, statele lumii fac aprecieri 
tot mai sumbre în legătură cu si
tuația internațională. Cadrul de în
țelegere internațională se deterio
rează mereu. Numeroase țâri, în 
special cele în curs de dezvoltare, 
sînt confruntate cu măsuri protec- 
ționiste, cu rate ridicate ale dobîn- 
zilor șl cu inegalități neliniștitoare 
in domeniul comerțului mondial. 
Există, evident, o lipsă de voință 
din partea unor state de a asigura 
desfășurarea relațiilor internațio
nale într-un mod pașnic și armo
nios. Există, chiar, numeroase 
cazuri de invazie și de ocupație.

El a evidențiat că situația inter
națională actuală, de o mare com
plexitate și gravitate, reclamă in
tensificarea și armonizarea efortu
rilor tuturor statelor, mobilizarea 
voinței politice a guvernelor pen
tru rezolvarea urgentă și viabilă a 
acestor probleme. Arătînd apoi că, 
în concepția țării sale, stăvilirea 
cursei periculoase și tot mai costi
sitoare a înarmărilor este o sarcină 
prioritară a zilelor noastre, pre
mierul peruan a spus : Dezar
marea ar elibera resurse finan
ciare colosale utilizate, în prezent, 
pentru înarmarea unor state, resur
se atît de necesare azi dezvoltării. 
Țările mai mici sînt preocupate în
deosebi de problema eliminării ar
melor nucleare si a armelor chimice. 
Toate statele sînt interesate si poar
tă răspunderea pentru realizarea 
dezarmării.

în legătură cu focarele de încor
dare și conflict din America Cen
trală si din alte părți ale globului, 
vorbitorul a subliniat că „se cer 
găsite soluții pașnice pe baza prin
cipiilor neintervenției, justiției so
ciale si a dialogului între părțile in
teresate".

Ministrul de externe al Maltei, 
Alex Sceberras Trigona, a dat ex
presie. de asemenea. îngrijorării 

activitatea, precum și unele preocu
pări actuale ale P.C.R. și P.C.F., ex- 
primîndu-se dorința comună de a 
extinde și intări în continuare bu
nele relații dintre ele, pe baza stimei 
și respectului reciproc, a solidarității 
internaționale, in interesul cauzei 
păcii, înfăptuirii dezarmării și întă
ririi securității, edificării noii ordini 
economice internaționale, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă.

A avut loc, de asemenea, un schimb 
de vederi în probleme actuale ale 
vieții internaționale. In acest con
text, a fost exprimată îngrijorarea 
față de situația gravă existentă în 
lume, reliefîndu-se însemnătatea1 in
tensificării luptei popoarelor, a miș
cărilor pentru pace și dezarmare, 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru trecerea la dezarmare, și in 
primul rînd la dezarmare nucleară, 
pentru oprirea amplasării în Europa 
de noi rachete cu rază medie de ac
țiune, retragerea și distrugerea celor 
existente, ceea ce ar contribui Ia re
ducerea încordării internaționale, la 
înlăturarea amenințării care planea
ză asupra întregii omeniri.

Au fost abordate, totodată, proble
me ale mișcării comuniste și munci
torești internaționale.

nanțării, dezvoltării și sistemului 
monetar internațional.

Evidențiind gravitatea problemei 
datoriei externe a țărilor în curs de 
dezvoltare, reprezentantul țării noas
tre a reafirmat propunerile Româ
niei privind anularea datoriei țări
lor celor mai sărace, reducerea și eșa
lonarea datoriei celorlalte țări în 
curs de dezvoltare, fără dobîndă sau 
cu dobînzi mici, pe o perioadă 
lungă. Ca o măsură intermediară, 
s-ar putea avea în vedere aminarea 
datoriei externe a tuturor țărilor în 
curs de dezvoltare pe o perioadă de 
2—3 ani fără dobîndă sau cu dobîndă 
mică, urmînd ca în continuare să se 
ducă tratative între țările debitoare 
și cele creditoare pînă la găsirea so
luțiilor adecvate. Vorbitorul a sub
liniat, totodată, cerința de a se adopta 
măsuri concrete în vederea favori
zării creșterii exporturilor țărilor in 
curs de dezvoltare spre a se facilita 
rambursarea datoriei externe.

opiniei publice din țara sa în legă
tură cu înrăutățirea situației politice 
internaționale, arătînd că sistemul 
de cooperare și înțelegere reciprocă 
preconizat de Carta Națiunilor Unite 
este tot mai mult amenințat de fo
losirea cinică a metodelor militare 
în relațiile dintre state. El a scos în 
relief urgenta promovării unor so
luții pașnice, politice, negociate în 
toate diferendele si litigiile existen
te. în interesul popoarelor din zo
nele respective, al stabilității si păcii 
mondiale. în continuare, el a stăruit 
asupra pericolelor fără seamăn ge
nerate de escaladarea vertiginoasă, 
continuă a cursei înarmărilor și asu
pra imperativului de a se impulsio
na negocierile din sfera dezarmării, 
incit să se treacă fără întirziere Ia 
înregistrarea unor progrese pe calea 
dezarmării. în primul rind a dezar
mării nucleare, de natură să contri
buie la însănătoșirea climatului in
ternational, la depășirea încordării și 
rivalităților actuale și Ia salvgar
darea păcii. Vorbitorul a subliniat că 
tara sa. alături de alte state partici
pante la mișcarea de nealiniere, se 
pronunță pentru întreprinderea, fără 
amînare. a unor măsuri practice care 
să ducă la oprirea competiției mili
tare. la înfăptuirea dezarmării, la li
chidarea bazelor militare de pe teri
torii străine, la crearea unor zone de 
pace libere de arme nucleare în Me- 
diterana și în alte regiuni ale pla
netei. evidențiind — în acest sens — 
importanța hotăririlor adoptate de 
cea de-a VII-a Conferință la nivel 
înalt a țărilor nealiniate, de la 
Delhi, pentru promovarea obiective
lor dezarmării și dezvoltării, ale le
galității și păcii, pentru ca popoare
lor să li se permită să-și organizeze 
liber viața și înaintarea pe calea 
progresului, fără nici un fel de in
gerințe din afară.

în continuare, ministrul maltez a 
relevat importanța încheierii cu re
zultate pozitive a reuniunii de la 
Madrid a statelor participante la 
conferința general-europeană si în
semnătatea deosebită pe care țara 
sa o atribuie luării în considerare a 
problemelor colaborării și păcii în 
Mediterana, în procesul de edificare 
a u,nui climat de cooperare și secu
ritate în Europa în conformitate cu 
prevederile Actului final de la Hel
sinki. Legat de aceasta, șeful dele
gației malteze a dat o înaltă apre
ciere poziției principiale, construc

REUNIUNEA REGIONALĂ PENTRU ASIA DE VES1 

CONSACRATĂ PREGĂTIRII ANULUI

INTERNAȚIONAL AL TINERETULUI
BAGDAD 10 , (Agerpres). — La 

9 octombrie s-au deschis, la Bagdad, 
lucrările reuniunii regionale pentru 
Asia de vest, consacrată pregătirii 
Anului Internațional al Tineretului 
(A.I.T.), acțiune organizată de Co
misia economică a O.N.U. pentru 
Asia de vest (E.C.W.A.) și de Cen

Cuvîntul tovarășului Nicu Ceaușescu
In ședința inaugurală a luat cu

vintul tovarășul Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., președin
tele Comitetului Consultativ al 
O.N.U. pentru Anul Internațional al 
Tineretului, care a transmis partici- 
panților un călduros salut și urări de 
succes în lucrările reuniunii.

Vorbitorul a evidențiat recunoaș
terea la nivel mondial a semnifica
ției si importanței participării tine
rei generații la eforturile de instau
rare ă unor relații noi. de egalitate 
în drepturi, de respect și încredere 
între națiuni, a unei atmosfere de 
deplină securitate și cooperare,

Abordînd, din perspectiva tinere
tului. principalele probleme ale lu
mii contemporane, tovarășul Nicu 
Ceaușescu a subliniat că cea mai 
acută dintre acestea o constituie 
escaladarea fără precedent a cursei 
înarmărilor, care pune în pericol 
însăși soarta omenirii. Una dintre 
ideile fundamentale care animă ne
mijlocit tineretul, popoarele lumii — 
a arătat vorbitorul — este voința de 
a trăi într-un climat de pace, secu
ritate. care să le permită să-și con
centreze eforturile creatoare spre e- 
dificarea unei lumi a progresului și 
bunăstării pentru toți locuitorii aces
tei planete. Este o mare șansă ce se 
oferă Anului Internațional al Tine
retului — manifestare avind deviza 
..Participare. Dezvoltare. Pace" — 
de a proba în fata opiniei publice 
mondiale voința guvernelor, a for
țelor progresiste si democratice, a 
tinerei generații de a contribui, prin 
căi si mijloace specifice, la soluțio
narea problemelor majore ale vieții 
contemporane — pacea, securitatea, 
dezarmarea, si în primul rînd dezar
marea nucleară, edificarea unei noi 
ordini economice mondiale.

Interesele supreme ale popoarelor, 
ale tineretului cer să se excludă cu 
hotărîre politica de forță si de ame
nințare cil forța, indiferent de for
mele sale de manifestare, să se pună 
capăt conflictelor dintre state și să 
se treacă la rezolvarea tuturor pro
blemelor litigioase numai și numai 
pe cale pașnică, a tratativelor. Rea
lizarea unei păci juste și durabile 
în Orientul Mijlociu impune rezol
varea problemei poporului palesti

tive a României la reuniunea de la 
Madrid, subliniind că (ara noastră 
a apărat in mod consecvent, in toate 
împrejurările și in special in mo
mentele mai dificile, de impas ale 
lucrărilor normele democratice de 
desfășurare a acestei reuniuni, intre 
care regula consensului ocupă un loc 
central. El a ținut să releve în mod 
deosebit bunele relații de cooperare 
intre România și Malta pe plan eco
nomic și comercial, evidențiind că 
aceste raporturi se desfășoară pe o 
bază stabilă și reciproc avantajoasă 
ca urmare a unor acorduri cores
punzătoare Încheiate între cele două 
țări.

Sînt necesare măsuri eficace

spre a pune capăt vestigii*

lor rasismului și colonialis*

mului
Ministrul de externe al Republicii 

Democratice Sao Tome și Principe, 
Maria do Amorim, s-a referit pe larg, 
în discursul său. la conflictele și stă
rile de tensiune existente in Africa 
și în alte părți ale lumii și a eviden
țiat că acestea se datorează. în prin
cipal. politicii revolute de recurgere 
la forță și la amenințarea cu forța in 
raporturile internaționale, ingerințe
lor în treburile altor state, urmări
rii unor zone și sfere de influență, 
nesocotirii voinței popoarelor — care 
6e afirmă cu tot mai multă vigoare 
— de a se dezvolta liber și indepen
dent, de a-și organiza viața potrivit 
propriei lor voințe și propriilor as
pirații. Ea a subliniat, in context, că 
starea de Încordare și insecuritate 
din Africa australă se datorează po
liticii de apartheid și agresiune a re
gimului minoritar rasist de la Preto
ria și a apreciat că o sarcină majoră 
a actualei sesiuni, o răspundere 
prioritară a comunității internațio
nale în ansamblul ei este aceea de 
a adopta m&suri eficace care să 
pună capăt vestigiilor rasismului și 
colonialismului in Africa șt in în
treaga lume, să ducă la eliminarea 
politicii inumane de apartheid, să 
conducă la încetarea neîntîrziată a 
ocupării ilegale a Namibiei de către 
R.S.A. și la accesul la independență 
al poporului namibian. la curmarea 
cu desăvîrșire a actelor brutale de 
agresiune ale autorităților sud-afri- 
cane împotriva unor state africane 
care au pășit pe calea dezvoltării 
independente.

Un imperativ al zilelor noas

tre : renunțarea la politica 

de forță și imixtiuni în viața

altor popoare

Dînd expresie îngrijorării țării sale 
In legătură cu deteriorarea în ultima 
perioadă a situației mondiale, șeful 
delegației Republicii Madagascar, 

trul O.N.U. pentru dezvoltare socia
lă și probleme umanitare. Aceasta 
este reuniunea finală din seria celor 
cinci întîlniri regionale convocate de 
O.N.U. pentru pregătirea și marcarea 
corespunzătoare a Anului Internațio
nal al Tineretului.

nian. pe baza respectării dreptului 
său la crearea unui stat propriu, 
independent. în acest context, este 
necesară organizarea unei conferin
țe internaționale sub egida O.N.U., 
cu participarea părților interesate, 
inclusiv a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, singurul repre
zentant legitim al poporului pales
tinian.

în continuare a fost evidențiat 
faptul că reuniunea de la Bagdad 
reprezintă o importantă etapă in 
examinarea celor mai potrivite căi 
si modalități de transpunere în via
tă a programului de măsuri și acti
vități ce urmează a fi întreprinse 
înaintea și în timpul Anului Inter
național al Tineretului. Prin rezul
tatele lor rodnice, toate reuniunile 
regionale sînt chemate să contribuie 
la găsirea celor mai adecvate forme 
și căi de acțiune pentru ameliorarea 
situației tineretului, sporirea preo
cupărilor O.N.U.. ale instituțiilor 
specializate în acest domeniu. în 
acest context, a fost subliniată ne
cesitatea ca. la cea de-a treia se
siune a Comitetului Consultativ 
al O.N.U. pentru A.I.T., din anul 
viitor, să se găsească soluții 
general acceptabile la propune
rile formulate cu privire la ela
borarea unui instrument interna
țional unitar, atotcuprinzător, refe
ritor la drepturile și responsabilită
țile tineretului — convocarea, sub 
auspiciile Națiunilor Unite, a unei 
conferințe mondiale privind tinere
tul ; crearea unui organism al O.N.U. 
pentru problemele tineretului, care 
ar urma să reunească preocupările 
diferitelor organisme si instituții din 
sistemul O.N.U. ; înființarea unui 
Centru internațional de. documenta
re si cercetare în domeniul tinere
tului. punînd in valoare infrastru»— 
turile deja existente.

In încheiere. tovarășul N. 
Ceaușescu a subliniat necesitatea fo
losirii tuturor posibilităților pentru 
ca Anul Internațional al Tineretu
lui să determine evoluții substan
țiale în implicarea tot mal activă a 
tinerei generații în eforturile la 
nivel național și mondial de făuri
re a unui viitor pașnic și prosper, 
pentru înfăptuirea idealurilor fun
damentale de pace, securitate, dezar
mare. independentă si progres.

Blaise Rabetafika, a arătat că pop. 
rele lumii „încearcă un sentiment de 
frustrare în legătură cu dezordinea 
și confuzia care domnesc pe arena 
internațională".

între direcțiile de acțiune pentru 
depășirea actualelor dificultăți din 
viața mondială, vorbitorul a mențio
nat adoptarea unor măsuri de stăvi
lire a competiției militare, in special 
a celei nucleare, rezolvarea pe cale 
politică, pașnică a conflictelor din 
Africa și din alte părți ale lumii 
— in condițiile renunțării Ia politica 
de forță și imixtiuni in viața altor 
popoare — luarea in considerare și 
respectarea strictă a voinței popoare
lor de a trăi libere și independente, 
fără nici un fel de amestec și pre
siuni din afară.

In vederea rezolvării complicatelor 
probleme generate de criza din eco
nomia mondială, de accentuarea de
calajelor economice și agravarea stă
rii de subdezvoltare, vorbitorul a 
preconizat o schimbare radicală, de 
fond, a raporturilor economice inter
naționale, adoptarea unui program 
cuprinzător de măsuri eficiente, in
tre care a menționat sporirea asisten
ței oficiale și a creditelor pentru dez
voltare, anularea măsurilor protec- 
ționiste și â celorlalte bariere artifi
ciale din comerțul mondial, reeșalo- 
narea datoriilor externe ale țărilor 
în curs de dezvoltare și anularea da
toriilor țărilor celor mai sărace, ope
rarea unei reduceri substanțiale a 
ratei dobînzilor practicate în prezent 
de statele industrializate.

Relațiile economice mondiale, a 
accentuat el. trebuie să devină echi
tabile și democratice. Este necesar 
ca, în acest scop, să fie lansate și 
desfășurate, pe bază de continuitate, 
negocieri globale în vederea instau
rării noii ordini economice interna
ționale. Concomitent, rămîne deose
bit de importantă cooperarea dintre 
țările în curs de dezvoltare ca o ma
terializare a conceptului sprijinirii 
atît pe eforturile proprii, cit și pe 
cele colective.

Așa cum au subliniat numeroși alți 
delegați în cadrul dezbaterilor gene
rale, a declarat în discursul său mi
nistrul de externe al R.S.S. Bieloru
se, Anatoli Gurinovici, sesiunea din 
acest an a Adunării Generale are loc 
intr-o situație internațională dificilă. 
In care tensiunile mondiale au atins 
un nivel foarte periculos. Timpul 
disponibil pentru rezolvarea eficien
tă a problemelor menținerii păcii și 
înfăptuirii unei dezarmări reale este 
limitat și se reduce mereu. Pentru 
aceste rațiuni. Organizația Națiuni
lor Unite și țările membre nu tre
buie să se situeze In postura de sim
pli observatori ai acestor fante alar
mante, ci trebuie să acționeze în
tr-un mod decisiv și urgent

In continuare, vorbitorul a stăruit 
asupra urgenței cu care trebuie să 
se procedeze la adoptarea unor mă
suri practice care să pună capăt 
cursei înarmărilor și să conducă la 
progrese reale pe calea dezarmării, 
in primul rînd a dezarmării nuclea
re. El s-a referit în mod deosebit la 
necesitatea adoptării neîntîrziate a 
unor măsuri de dezangajare milita
ră. de încredere și dezarmare în Eu
ropa. amintind că aici există cea 
mai mare concentrare de mijloace de 
distrugere din lume.
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