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a primit pe reprezentantul personal al președintelui Angolei
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a avut loc, marți, 11 oc
tombrie, ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat și 
aprobat raportul in legătură cu aplicarea 
Decretului nr. 101/1980, referitor la predarea 
unor unități prestatoare de servicii pentru 
populație, cu volum redus de activitate, in 
gospodărirea și gestiunea unor persoane fi- 
xice, pe bază de contract.

Ți ni nd seama de rezultatele obținute, pre
cum și de necesitatea îmbunătățirii continue 
a prestărilor de servicii către populație, Co
mitetul Politic Executiv a stabilit o serie de 
măsuri prin care se asigură sporirea numă
rului unităților mici predate în gospodărirea 
și gestiunea unor persoane fizice, buna des
fășurare a activității acestor unități și spo
rirea eficienței lor. S-a stabilit ca ministe
rele, Uniunea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești, Uniunea Centrală a Coope
rativelor de Producție, Achiziții și Des
facerea Mărfurilor, comitetele executive 
ale consiliilor populare să analizeze, în con
tinuare, modul în care sînt satisfăcute cerin
țele de servicii ale populației în toate locali
tățile, inclusiv la sate, să ia măsurile ce 
se impun pentru ridicarea calitativă a 
serviciilor de către unitățile respective, pen
tru dimensionarea la strictul necesar a per
sonalului acestor unități, îndeosebi a celor 
din domeniul comerțului și turismului. Tot
odată, s-a indicat să fie urmărite riguros în
deplinirea îndatoririlor asumate de gestio
nari prin contracte, ținerea evidenței veni
turilor și achitarea la timp a obligațiilor ce 
Ie revin față de bugetul de stat.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat un raport privind prelungirea con
tractelor de închiriere și reglementarea unor 
obligații ce revin chiriașilor pentru întreți
nerea și repararea locuințelor.

Analizînd legislația actuală referitoare la 
obligațiile chiriașilor în legătură cu întreți
nerea, repararea și folosirea fondului loca
tiv de stat cu destinația de locuință, obliga
țiile organizațiilor de stat care închiriază lo
cuințe, în cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a aprobat prelungirea de drept a 
contractelor de închiriere pînă la 1 ianuarie 
1988. Noile prevederi accentuează obligația 
chiriașilor de a folosi în mod corespunzător 
locuința pe care o dețin, de a întreține sta
rea de curățenie a apartamentelor și clădi
rilor, de a asigura funcționarea normală a 
instalațiilor imobilelor în care locuiesc. Chi
riașii vor executa periodic lucrările de în
treținere a finisajelor interioare, precum și 
a tuturor obiectelor și instalațiilor afe
rente clădirii. Totodată, ei au obligația de a 
asigura repararea și înlocuirea tuturor 
obiectelor și instalațiilor din interiorul și 
exteriorul construcției, deteriorate ca urma
re a folosirii lor necorespunzătoare.

La rîndul lor, comitetele asociațiilor de lo
catari au obligația de a verifica modul în 
care membrii asociației, titulari ai contrac
telor de închiriere a locuințelor din fondul 
locativ de stat, folosesc și întrețin suprafața 
locativă închiriată.

Potrivit prevederilor, comitetele executi
ve ale consiliilor populare județene și al 
municipiului București vor lua măsuri ca 
întreprinderile care administrează fondul 
locativ de stat să controleze și să acționeze 
pentru îndeplinirea de către locatari a obli
gațiilor contractuale privind întreținerea 
și repararea locuințelor, menținerea în bună 
stare de funcționare a instalațiilor în vede
rea prevenirii oricăror degradări ale fondu
lui locativ de stat.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat o informare cu privire la 
încheierea reuniunii de la Madrid a repre
zentanților statelor participante la Confe
rința pentru securitate și cooperare în Eu
ropa.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
activitatea delegației române la reuniunea 
de la Madrid, care, acționind pe baza in
dicațiilor și orientărilor stabilite de secreta
rul general al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-a 
adus contribuția activă la lucrările reuniu
nii, a prezentat propuneri care și-au găsit 
reflectarea în documentul adoptat.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere rolului hotărîtor pe care l-au 
avut intervențiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru respectarea consensului, a 
normelor democratice ale Conferinței gene- 
ral-europene și pentru realizarea unui acord 
care să poată fi acceptat de toate statele 
participante la negocieri.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
rezultatele reuniunii de la Madrid constituie 
o nouă și elocventă confirmare a faptului 
că, chiar în condițiile extrem de complexe
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în pagina a IV-a relatări despre noi adunări și mitinguri ale oamenilor muncii

și dificile ale situației internaționale actuale, 
nu există probleme, oricit de complicate, 
care să nu poată fi soluționate pe calea tra
tativelor. atunci cînd se dă dovadă de rațiu
ne politică, de spirit constructiv și dorință 
de cooperare, cînd se pornește de la intere
sele majore ale popoarelor, ale păcii și 
securității întregii huni.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
acordul realizat la Madrid asupra convocă
rii, la începutul anului 1984, la Stockholm, 
a Conferinței pentru măsuri de încredere și 
securitate și pentru dezarmare în Europa 
constituie un important pas înainte și o 
nouă expresie a voinței statelor participante 
de a-și uni eforturile și de a acționa pe ca
lea destinderii, a reducerii riscului de con
fruntare militară și a înfăptuirii dezarmării 
pe continent. De o deosebită importanță 
sint măsurile adoptate la reuniune pentru 
asigurarea continuității procesului început 
Ia Conferința de la Helsinki, prin organi
zarea de noi întilniri în perioada 1983— 
1986, ceea ce va favoriza dezvoltarea, în 
continuare, a conlucrării dintre statele 
semnatare ale Actului final în vederea în
tăririi păcii și securității pe continent.

în spiritul orientărilor stabilite de 
secretarul general al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Comitetul Politic Executiv a reafirmat 
hotărîrea României de a participa activ la 
pregătirea și desfășurarea Conferinței pen
tru încredere și dezarmare pe continent, 
precum și Ia celelalte acțiuni convenite în 
documentul final al reuniunii de la Madrid. 
In acest spirit, țara noastră își va intensifica 
eforturile, va întreprinde noi acțiuni, va lua 
noi inițiative și va conlucra strîns cu cele
lalte state europene, pentru a se ajunge la 
înțelegeri concrete privind oprirea amplasă
rii noilor rachete cu rază medie de acțiune 
pe continentul nostru, pentru retragerea și 
distrugerea celor existente, pentru edificarea 
unei Europe unite, fără arme nucleare, 
pentru o Europă a păcii și colaborării.

In cadrul ședinței Comitetului Politic 
Executiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat o informare cu privire la vizita 
oficială de prietenie efectuată în țara noas
tră, în perioada 6—11 septembrie, de pre
ședintele Republicii Botswana, președintele 
Partidului Democratic din Botswana, Quett 
K. J. Masire.

Comitetul Politic Executiv a aprobat întru 
totul rezultatele dialogului la nivel înalt 
româno-botswanez, desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie, înțelegere și 
stimă reciprocă, apreciind că acestea vor 
deschide largi posibilități pentru dezvoltarea 
relațiilor dintre țările noastre, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei păcii și colabo
rării internaționale. .»

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere hotărîrii la care s-a ajuns în tim
pul convorbirilor dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Quett K. J. Masire 
cu privire la dezvoltarea și intensificarea 
cooperării în domeniile politic, economic, 
tehnico-științific și cultural, la lărgirea con
tactelor și schimburilor de informații între 
partidele și guvernele celor două țări, între 
organizațiile sociale, de masă și obștești, cu 
convingerea că ele vor contribui la o mai 
bună cunoaștere și apropiere între țările și 
popoarele noastre.

Comitetul Politic Executiv și-h manifestat 
deplinul acord față de concluziile la care au 
ajuns președinții Nicolae Ceaușescu și Quett 
K. J. Masire într-o serie de probleme ale 
vieții internaționale, față de hotărîrea celor 
două state de a intensifica conlucrarea pe 
arena mondială, pentru a-și aduce o contri
buție sporită la soluționarea marilor proble
me care confruntă omenirea.

în acest context, s-a relevat însemnătatea 
hotărîrii României și Botswanei de a acțio
na în mod ferm pentru a împiedica înrău
tățirea în continuare a situației internațio
nale, pentru reluarea politicii de destindere, 
pentru dezarmare și pace.

Comitetul Politic Executiv a subliniat, tot
odată, însemnătatea pe care cele două părți 
o acordă luptei popoarelor de pe continentul 
african pentru lichidarea totală a politicii 
imperialiste, colonialiste și neocolonialiste și 
pentru consolidarea independenței naționa
le, asigurării accesului neîntârziat al Nami
biei la independență, a dreptului poporului 
namibian de a-și alege liber calea dezvol
tării sale viitoare, potrivit intereselor și as
pirațiilor sale legitime, lichidării politicii de 
apartheid și discriminare rasială promovate 
de regimul de la Pretoria, asigurării drep
tului populației majoritare din Africa de 
Sud la libertate, progres economic și social.

Comitetul Politic Executiv a relevat cu 
satisfacție reafirmarea dorinței României și 
Botswanei de a întări solidaritatea și cola
borarea cu țările în curs de dezvoltare pen

tru a acționa, într-o deplină unitate, în di
recția lichidării subdezvoltării și realizării 
unei noi ordini economice și politice inter
naționale, întemeiată pe echitate și egalita
te, care să asigure dezvoltarea mai rapidă a 
tuturor statelor, și îndeosebi a celor rămase 
în urmă.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în 
unanimitate documentele și înțelegerile con
venite și a stabilit măsuri pentru transpune
rea lor în viață.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a informat, 
de asemenea, asupra vizitei de prietenie pe 
care tovarășul Todor Jivkov, secretar gene
ral al Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria, a efec
tuat-o ip țara noastră, în perioada 6—8 oc
tombrie. •

Comitetul Politic Executiv a dat o deose
bită apreciere convorbirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, care — 
conținuind dialogul tradițional și rodnic la 
nivel înalt — se înscriu, prin rezultatele lor, 
ca o contribuție de seamă la amplificarea 
și întărirea Hunelor relații româno-bulgare.

Comitetul Politic Executiv a subliniat cu 
satisfacție faptul că cei doi conducători de 
partid și de stat au reafirmat voința comună 
de a dezvolta și mai puternic conlucrarea 
fructuoasă dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bulgar, de a extinde 
și aprofunda colaborarea multilaterală din
tre România și Bulgaria, pe plan politic, 
economic, tehnico-științific, cultural și in 
alte sfere de activitate. A fost evidențiată, 
în acest sens, însemnătatea înțelegerilor 
convenite de tovarășii Nicolae'Ceaușescu și 
Todor Jivkov privind intensificarea coope
rării și specializării în producție — îndeo
sebi in domeniile construcțiilor de mașini, 
energeticii, electronicii și electrotehnicii, 
metalurgiei, chimiei și agriculturii — diver
sificarea și creșterea stabilă, pe baze trai
nice, a schimburilor de mărfuri. S-a arătat 
că promovarea susținută a raporturilor 
strînse, tradiționale, dintre partidele și ță
rile noastre este în folosul și spre binele po
poarelor român și bulgar, vecine și prietene, 
al edificării noii orinduiri în România și 
Bulgaria, al cauzei generale a socialismului 
și păcii.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat, 
totodată, semnificația schimbului de păreri 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și TodoV 
Jivkov în probleme majore aje vieții inter
naționale.

A fost relevată importanța aprecierii celor 
doi conducători de partid și de stat potrivit 
căreia, în actualele condiții internaționale, 
nu există sarcină mai urgentă în fața ome
nirii decît oprirea cursei înarmărilor, trece
rea la dezarmare, în primul rînd la dezar
mare nucleară, și preîntâmpinarea izbucnirii 
unui război nuclear.

S-a subliniat că dialogul româno-bulgar la 
nivel înalt a pus în evidență hotărirea celor 
două țări de a acționa neabătut, împreună 
cu celelalte țări socialiste, cu toate forțele 
iubitoare de pace, democratice și progresiste, 
pentru întărirea păcii și securității în Eu
ropa și in întreaga lume.

în acest cadru, Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat punctul de vedere comun ex
primat în cursul convorbirilor că este impe
rios necesar să se depună toate eforturile 
pentru ca la negocierile de la Geneva dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. să se ajungă cit mai grab
nic la o înțelegere privind neamplasarea în 
Europa a noilor rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune și reducerea celor existen
te, respectindu-se principiile egalității și 
securității egale, in vederea realizării echi
librului înarmărilor la niveluri tot mai joa
se, pînă la eliberarea totală a continentului 
nostru de arme nucleare atât cu rază medie, 
cit și tactice.

S-a evidențiat, totodată, că schimburile de 
opinii dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au reliefat importanța pe 
care ambele părți o acordă dezvoltării con
tinue a relațiilor bilaterale și multilaterale 
dintre statele balcanice, întăririi climatului 
de incredere și înțelegere, asigurării păcii și 
securității în Balcani, România și Bulgaria 
pronunțîndu-se în sprijinul propunerilor pri
vind crearea de zone denuclearizate în Eu
ropa și reafirmînd hotărirea lor de a conlu
cra activ pentru transformarea Balcanilor 
într-o regiune liberă de arme nucleare.

Aprobînd întru totul înțelegerile stabilite 
cu prilejul noului dialog româno-bulggr la 
nivel înalt, Comitetul Politic Executiv a sta
bilit măsuri pentru înfăptuirea lor, pentru 
amplificarea și aprofundarea continuă a re
lațiilor de strînsă prietenie și colaborare 
dintre partidele, țările și popoarele noastre.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de 
asemenea, probleme curente ale muncii , de 
partid și de stat, precum și unele probleme 
ale activității internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, marți, pe Pascoal Luvualu, membru al Biroului Politic al C.C. al M.P.L.A. — Partidul Muncii din Angola, reprezentant personal al președintelui Jose Eduardo Dos Santos.La primire a participat Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Oaspetele a mulțumit cu căldură pentru primire și a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj din partea președintelui Republicii Populare Angola, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și succes în activitatea pe care o desfășoară
0 sarcină prioritară a acestor zile in agricultură:
ÎNCHEIEREA GRABNICĂ A 1NSĂM1NȚĂRIL0R!
• In seara zilei de 10 octombrie mai era de semănat cu grîu 25 la 
sută din suprafața planificată • Viteza zilnică de lucru trebuie mult 
sporită, mai ales în județele în care există rămîneri în urmă • Ma
ximă răspundere pentru calitatea lucrărilor, pentru asigurarea de la 

semănat a densității optime stabiliteDin datele furnizate de Ministerul Agriculturii rezultă că, pînă în seara zilei de 10 octombrie, grîul a fost semănat pe 1 807 157 hectare, ceea ce reprezintă 75 Ia sută din suprafața planificată. Deci acum, cînd termenul limită — 10 octombrie — stabilit pentru încheierea acestei lucrări a expirat, a mai rămas de pus sămînța sub brazdă pe 617 800 hectare. Este o situație ce nu poate fi considerată corespunzătoare cîtă vreme, în această toamnă, au existat realmente condiții ca semănatul griului să se încheie la termenul prevăzut. Practic, cu excepția județelor Covasna, Caraș-Scverin, Bis- irița-N&săud și Vilcea care au terminat însămîntarea griului, se poate aprecia că în toate celelalte județe această lucrare este rămasă în urmă.Dacă avem în vedere faptul că fiecare zi de întîrziere a semănatului peste perioada optimă generează pierderi de producție, rezultă că încheierea ’ însămințărîî griului nu mai suportă nici un fel de amînare. Sînt necesare deci măsuri ferme, hotărite pentru realizarea unor viteze de lucru sporite, care să permită însămînțarea griului pe

în fruntea partidului și statului român. /Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru mesaj, pentru sentimentele exprimate și a adresat, la rîndul său, cele mai bune urări de sănătate și fericire personală șefului statului angolez, precum și succes în activitatea M.P.L.A., — Partidul Muncii din Angola.In cadrul întrevederii, s-au relevat cu satisfacție dezvoltarea relațiilor româno-angoleze, buna colaborare dintre cele două tari, care au la bază importantele hotărîri și acorduri convenite cu prilejul dialogului la nivel înalt. A fost exprimată convingerea că există în continuare largi posibilități de a'profundare a conlucrării dintre România și Angola pe

toate terenurile ce au mal rămas de semănat în cel mult 3—4 zile. Cu deosebire trebuie să se acționeze în acest sens în județele Timiș, Arad, Călărași, Giurgiu, Mehedinți, Dolj, Galați, Satu Mare, Prahova, Gorj, Vaslui, Neamț și Botoșani, unde sînt localizate și cele mai mari rămîneri în urmă.în ce direcții trebuie să se acționeze pentru a se realiza viteze mult sporite la semănat față de zilele anterioare ? Se cuvine menționat faptul că 265 000 hectare din suprafața ce mai este de semănat nu au fost încă arate. Este adevărat, datorită lipsei îndelungate a precipitațiilor, arăturile■ se execută greoi. Tocmai de aceea, sa impune cu atît mai mult ca la arături să fie concentrate toate tractoarele disponibile, iar munca să fie organizată în două schimburi, de zi și de noapte, spre a se atinge și depăși ritmurile de lucru planificate. Numai în acest fel se poate asigura un front larg de lucru la pregătirea terenului și semănat. Totodată, este nevoie să se lucreze cu toate semănătorile, inclusiv cu cele folosite la insămînțarea orzului, pe întreaga durată a zilei, din zori și pînă se întunecă,

ROMANTISMUL REVOLUȚIONAR^
la școala muncii și a dragostei de țarăîi întâlnești pretutindeni, dar mai ales acolo unde este nevoie de brațe tinere, de efort, de abnegație, de curaj. Ei știu să învețe, să se pregătească cu seriozitate pentru viitoarele profesii pe care au hotărît să le îmbrățișeze, dar nu sc sfiesc, pe marile șantiere ale fălii, să pună umărul unde este mai greu, să „semneze" cu târnăcopul și cu. lopata, dacă este nevoie, ia temelia marilor construcții. Ei; tinerii, mulți dintre ei viitori specialiști cu înaltă calificare, au înțeles că țara are nevoie de efortul lor, de elanul lor tineresc și, în răgazul pe care procesul instructiv-educativ li-i îngăduie, coboară din băncile amfiteatrelor și ale sălilor de clasă pe marile șantiere ale țăiii, ducind mai departe tradiția de 35 de ani a uteciștilor brigadieri.I-am intîlnit pe șantierele Canalului Dunăre — Marea Neagră, la Straja și, mai recent, la Poarta Albă ; pc șantierele de transformare a naturii, la București Nord și Viișoara ; pe frontul cărbunelui. Ia Motru și Rovinari ; pc șantierele termocentralelor Anina-— Șantierului național al tineretului Porțile de Fier II, ne spune tovarășul Traian Nițu, comandantul șantierului, i-a fost încredințat unul dintre ’cele mai grele obiective : centrala electrică. Noi. tinere-- tul, am priipit acest lucru ca pe o nouă dovadă a încrederii pe care partidul, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o acordă tinerei generații. Si am pornit la treabă, acum doi ani. cu toate forțele, cu tot entuziasmul. Ce am reușit ? Se vede : această centrală, pe care ati vizitat-o în zilele cînd tocmai se pregătea lansarea primului grup generator. este opera muncii noastre. Și am mai reușit ceva, un lucru pe care dumneavoastră poate n-aveti cum să-l sesizați. Vi-1 spun, nu pentru ziar, ci numai așa. ca să ne înțelegeți mai bine și ambițiile și satisfacția : am fost primiți aici de către unii cu o oarecare neîncredere, cu rezerve. Nu ne cunoșteau și. pe urmă, tinerețea este, tn general, asociată cu lipsa de experiență. de răspundere... De ce. nu știu. în orice caz, acum, aici, în insula Ostrovu Mare, această impresie a fost ștearsă definitiv din mintea tuturor. De-ați ști cu cîtă nerăbdare este așteptată de către 

cei vîrstnici sosirea brigadierilor, atunci cînd se schimbă seriile !— Aveam colegi mai mari care au lucrat ca brigadieri pe șantierul Canalului Dunăre — Marea Neagră. își începe destăinuirile brigadierul Iulian Tiriplică. îi invidiam. Cîte frămîntări, cîte gînduri... Pe
Anchetă 

social-politică

urmă am aflat că s-a deschis și în județul nostru un șantier national al tineretului. Am venit aici, împreună cu colegii mei de clasă, de la liceul „ Traian" din Drobeta-Turnu Severin, cu sentimentul că avem de îndeplinit o înaltă îndatorire patriotică, contribuind, după puterile noastre, la efortul constructorilor de a da tării un nou izvor de lumină ; chiar aici, unde ne-am născut și unde funcționează de mai multi ani cea mai mare hidrocentrală a tării.—• Dar aici, pe șantier, e de lucru. nu glumă, iar voi sinteti. d«

plan politic, economic, tehnico-științific și cultural, precum și pe arena internațională, in folosul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii in lume.în legătură cu problemele din sudul Africii, a fost subliniată solidaritatea celor două partide și țări cu lupta pentru independentă a poporului din Namibia, exprimindu-se hotărîrea României și Angolei de a-șj aduce contribuția la rezolvarea pe cale politică a problemelor acestei țări, la lupta împotriva imperialismului și colonialismului, pentru dreptul tuturor popoarelor la independentă și dezvoltare liberă.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.
A

I

în condițiile acestei toamne, caracterizată în unele zone din țară prin lipsa accentuată a umidității din stratul arabil, specialiștii din Ministerul Agriculturii recomandă ca în toate unitățile agricole să se acorde o atenție sporită respectării cu strictețe a normelor tehnice de calitate stabilite la pregătirea terenului și semănat. Specialiștii din unități au datoria ca, în funcție de condițiile locale concrete, să stabilească, diferențiat pentru fiecare parcelă, adîncimea optimă de încorporare a semințelor și normele de sămînță la hectar, pentru a asigura răsărirea uniformă a culturii șl realizarea densităților prevăzute.Nu mai este timp de așteptat ! Acum,"rganele județene de partid și agricole, consiliile agroindustriale și conducerile unităților agricole au datoria de mare răspundere de a orgâniza cel mai bine întreaga activitate și de a concentra toate forțele- mecanice disponibile la arat, pregătirea terenului și semănat, astfel Incit în- sămînțarea griului să se încheie în cîteva zile, pe toate suprafețele prevăzute.

Doman și Drobeta-Turnu Severin ; la Porțile de Fier II... Au, ca semne de recunoaștere, în afară de salopetele șî căștile albastre, în afară de ecusoanele de brigadier Ia care țin ca la ochii din cap, un suris do ncconfundaț, care le luminează chipul in fiecare clipă. I-am întilnit la datorie în situații care ii păreau reporterului de-a dreptul dramatice; zîmbetul acela nu-i Părăsește niciodată. Poate pentru că exprimă, iu toată frumusețea, curajul lor tineresc, sinceritatea și generozitatea virstei lor, romantismul lor revoluționar. Să nu privim acest zîmbet ca pe o notă de superficialitate juvenilă. Faptele lor, gindurile lor, demonstrează că sînt o generație înzestrată cu un înalt simț de răspundere, cu o autentică vocație a datoriei împlinite. Așa cum o demonstrează, în ancheta de față, faptele și gindurile unor brigadieri de pe cele două șantiero naționale ale tineretului din județul Mehedinți — de la Porțile de Fier II și de la Centrala termoelectrică Drobeta-Turnu Severin.ce să n-o spunem, niște adolescenți...— Așa e, da’ să știti că nouă ni-i dragă munca și nu ni-i frică de ea. sare ca ars Ilie Vulcan, din județul Harghjta. Eu de micuț am început lucra și toti colegii mei îs deprinși cu munca. Poate nu știti că la cosit putini din sat se pot prinde cu mine. Cînd mi-a pus tata coasa prima . dată în mină, mi-o zis : băiete, numai din muncă se trăiește cinstit. Cine cheltuiește măcar un bănuț nemuncit, ăla nu-i om. Șantierul cam asta ne învață, ceea ce. în cuvintele lui simple. îmi spunea tata. Aici îti dai seama de valoarea muncii tale, de valoarea ta, de forța colectivului...— Pentru prima oară plec de lingă părinți, intervine Liviu Mazilu. Cîte griji își făcea mama : că n-am să mă descurc, că o să-mi fie greu... Șantierul m-a învătat să-mi port singur de grijă, să mă simt mai stăpîn pe faptele mele, pe cuvintele mele. Este o școală care ne pregătește pentru viată și. pe care cu drag aș vrea s-o prelungesc.— Vreau, ne spune Mihai Peter din județul Harghita, pesta cîteva
Anlca FLORESCU

(Continuare in pag. a Il-a)
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Nu are decît 17 ani și este 
din Rădăuți. S-a născut ți a 
crescut la oraș, dar Maria Coz- 
menciuc ți-a cîștigat stima și 
admirația tuturor sătenilor de 
la sectorul zootehnic al coope
rativei agricole din Horodnic.

Cind a venit să lucreze aici, 
unii au privit-o cu îndoială. Ba 
chiar ziceau : „Nici sflrșitul 
săptăminii n-o s-o prindă prin
tre noi".

Spre surprinderea lor — plă- 
cută, bineînțeles — fata s-a a- 
pucat vîrtos de treabă și cel 53 
de viței pe care-i îngrijește 
cresc văzind cu ochii. Totoda
tă, ea își găsește timp și pen
tru învățătură. Este elevă la 
cursurile serale ale Liceului a- 
groindustrial din Rădăuți. Spe
cialitatea : zootehnie. Pentru că, 
intr-adevăr, „fata noastră" — 
cum îi spun acum sătenii — 
vrea să devină o specialistă în 
materie.

Mult succes t

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Așezare antică
ln Bărăganul Brăilei, stăpl- 

nă este doar orizontala. Cit 
vezi cu ochii, pini hăt, depar
te, nici un obstacol. Și totuși, 
cind ajungi in apropiere de 
Grădiștea, peisajul se fringe 
deodată și in față îți apare o 
ridicătură de pământ. Local
nicii ii spun „pochină" sau 
„popină". Specialiștii sint de 
părere că ea s-a născut dintr-o 
eroziune provocată de apele 
Buzăului. De la înălțimea „po- 
chinei", cit un bloc cu 5—6 
etaje, poți „controla" cîmpia pe 
distanțe... cit vezi cu ochii.

Dacă mai adăugăm și alte 
caracteristici, cum sint pantele 
abrupte, greu accesibile, briul 
riului Buzău care o înconjoară, 
numim citeva din argumentele 
care i-au determinat pe stră
moșii noștri geți să-și constru
iască aici o așezare întărită, a- 
junsă la apogeul înfloririi sale 
în vremea lui Burebista. Unii 
specialiști au propus identifi
carea așezării de la Grădiștea 
cu antica Zusidava, menționată 
de Ptolomeu in „Geografia" sa. 
Cind e omul 
gospodar...

Mai întîi au apărut părcule- 
țele — adevărate bijuterii flo
rale — in fața blocurilor. Apoi 
a fost rîndul terenurilor de 
sport. Apoi, al toboganelor ți 
leagănelor pentru copii.

Și tot așa, din inițiativă ln 
Inițiativă, Asociația de locatari 
nr. 4 din cartierul „Nord" a a- 
juns la o realizare despre care 
se vorbește acum in tot Rimni- 
cu Vilcea. Ba, mai mult, întru- 
cit piața era destul de departe 
de blocurile asociației, locatarii 
de aici s-au gîndit sd aducă la 
ei acasă comerțul de legume ți 
fructe. Cum ? Au pus mină de 
la mină și au amenajat o coche
tă piațetă pe terasa din fața 
unui bloc. Și astfel, gospodinele 
s-au trezit dimineața cu tonete 
doldora de cartofi, gogoțari, ar
dei și altele asemenea pentru 
cămările toamnei.

Veteranii uzinei
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CUM ESTE FOLOSIT Șl CU CE REZULTATE
ACTIVUL DE PARTID

QUVJNIUL CIȚgQRII.QR •> 
VÎNTUL OAMENILOJ rai

Problemele pe care Ie ridică perfecționarea muncii de partid în municipiul Brașov — oraș cu o activitate economică, socială, cultural-ar- tistică și de invătămînt dintre cele mai dinamice — prezintă o importanță deosebită. Pentru că ele sint string legate de cunoașterea și rezolvarea în condiții bune de către comitetul municipal de partid, de către cele peste 1 000 de organizații de partid din acest centru economic al țării a importantelor sarcini ce le revin din hotărîrile partidului.Experiența și practica muncii de partid confirmă că, în condițiile unui centru economico-social ou o activitate atit de complexă, aplicarea in viață a hotărîrilor partidului, a indicațiilor secretarului său general, îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce revin colectivelor de muncă este posibilă numai prin asigurarea unei permanente și eficiente îndrumări de către comitetul municipal de partid a activității organizațiilor de partid, de masă și obștești, a consiliilor oamenilor muncii.Poate reuși Comitetul municipal de partid Brașov să cuprindă asemenea sarcini complexe, are el forțele necesare ?— Are — ne spune tovarășul Va- sile Voina, secretar al comitetului municipal de partid. Pentru că activul de partid al comitetului municipal este alcătuit din circa 500 de muncitori, oameni cu o înaltă calificare și un bun nivel politico-ideologic, din peste 200 de ingineri și economiști, din rîndul cărora mulți îndeplinesc sarcini de răspundere in conducerile unor întreprinderi și instituții, din circa 300 de intelectuali și funcționari, din 50 subingineri și tehnicieni. Așadar, exprimată statistic, o forță puternică, în stare să aducă o contribuție însemnată la rezolvarea sarcinilor care stau în fața comitetului municipal de partid.Ne propunem, după această punere în temă, să apelăm la fapte, să descifrăm modalitățile concrete prin care comitetul municipal folosește activul și cu ce rezultate practice. Și pe măsură ce investigăm realitatea, argumentele că activul de partid reprezintă,o puternică forță, pe care comitetul municipal se poate bizui în orice clipă, se impun tot mai mult. Așa, de pildă, materialul privind preocuparea organelor și organizațiilor de partid pentru continua perfecționare a mecanismului economico-financiar în întreprinderile municipiului — supus dezbaterii plenarei comitetului municipal de partid cu activul la sfir- șitul trimestrului 1 — a fost elaborat
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Popasuri reconfortante 
la hanurile turisticeConcediul, cura balneară sau sflrșitul de săptămînă pot fi petrecute în condiții de deplin confort și în- tr-o ambianță plăcută ln numeroase hanuri, hoteluri și cabane turistice situate în locuri pitorești pe întreg cuprinsul țării.Prin Agenția de turism „COOP" din București (str. 13 Decembrie nr. 26. în holul casei de bilete nr. 2 a Sălii Palatului, telefon i 14 52 09) se pot rezerva locuri, din timp, pentru , serii complete sau numai pentru citeva zile, Ia cunoscute și apreciate unități turistice ca : hanul Cheia (județul Prahova, hanul Mon- 

teoru (județul Buzău), hanurile Sucevița și Ilișești (județul Suceava), hanul Horezu (județul Vilcea), hotelul „’Tulnic" — Cim- peni (județul Alba), hanul IZvoru Mureșului (județul Harghita), hanurile „Casa Arcașului" și Agapia (județul Neamț), hotel „Turist" Lacul Sărat (județul Brăila) și multe altele.Agenția de turism „COOP" din București, agențiile similare din orașele Cluj- Napoca, Timișoara, Iași. Craiova, precum și Uniunile județene ale cooperativelor de producție, achiziții, desfacere a mărfurilor și de credit

cu participarea • circa 150 de tovarăși din activul de partid. De ce au fost necesare forțe atit de mari î Pentru că elaborarea unui asemenea material a necesitat studii și analize în toate unitățile economice din municipiu. Pentru că înseși argumentele ce trebuiau aduse pentru perfecționarea muncii în acest domeniu nu puteau fi emanația gîndirii unui colectiv restrîns, pe baza investigării realității într-un număr limitat de unități. O altă acțiune în care a fost antrenat un număr important de tovarăși din activul de partid — de data aceasta pe linie organizatorică — a constituit-o inițierea unui studiu privind situația primirii în partid în unitățile de construcții din municipiu. Tema a izvorît din constatarea că ln acest
Din activitatea Comitetului municipal 

Brașov al P.C.R.

sector creșterea numerică si calitativă a rîndurilor partidului nu se desfășoară în concordanță cu sarcinile ; stabilite de Hotărîrea C.C. al P.C.R. din martie a.c. pentru acest important sector de activitate. Concluziile desprinse au permis comitetului municipal să inițieze măsuri care au condus la ameliorarea acestei situații. Dar activul de partid a fost folosit și în alte acțiuni de mare importanță politică șl economică. De pildă, la inițierea unor studii și analize privind preocuparea organizațiilor de partid și consiliilor oamenilor muncii pentru reducerea consumurilor de materii prime, materiale și energetice, la fundamentarea sarcinilor de creștere mai accentuată a productivității muncii, la analizarea stadiului lucrărilor de construcții-montaj la obiectivele cu termene de punere în funcțiune în acest an și altele. Activul de partid a fost „mîna dreaptă" a comitetului municipal și în organizarea dezbaterii documentelor Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie și a euvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea pe problemele muncii organizatorice $1 politico-educative de la Mangalia.O măsură deosebită, care și-a dovedit pe deplin eficiența, o constituie faptul că în ultimii ani activul 
de partid este folosit — atit prin

(UJECOOP), prin responsabili de turism din cadrul acestora, organizează sejururi de cîte 2—12 zile, vacanțe combinate în 2—3 stațiuni apropiate, excursii la sfirșit de săptămînă. individuale sau pentru grupuri. lată și citeva avantaje de care se bucură cei ce fac apel la serviciile’ oferite de aceste agenții : cazarea și masa la prețuri convenabile (masa nu este obligatorie în toate cazurile). Se pot face și rețineri anticipate cu 2—3 luni înainte.în imagine : Hotelul. „TURIST" din localitatea balneară Lacul Sărat — jud. Brăila. 

pregătirea unor materiale, cit și prin participare la dezbateri — la analizele efectuate la fața locului. Un exemplu din multe altele. Cu ocazia analizelor efectuate de birourile comitetului municipal și comitetului județean de partid privind stilul de muncă al organizațiilor de partid și consiliile Oamenilor muncii, desfășurate la fața locului în marile unități economice din municipiul Brașov, au fost adoptate măsuri care au avut la bază și propuneri ale tovarășilor care fac parte din activul de partid, cum ar fi îmbunătățirea structurii organizatorice . a unor organizații de masă (Metrom), creșterea competenței președinților consiliilor oamenilor muncii (în mai multe unități), diversificarea formelor învățămîntului politico-ideologic

(Tractorul) și altele. Si pentru a spori eficienta muncii de partid, a antrena toate forțele în aplicarea măsurilor adoptate, membrii activului de partid prezenți la asemenea analize au primit sarcina să urmărească și să controleze modul în care sînt traduse în viață cele stabilite, să informeze periodic comitetul municipal de partid asupra evoluției îndeplinirii lor.
Unitatea de măsură a folosirii ac

tivului de partid in abordarea tutu
ror sarcinilor o constituie, fără În
doială, rezultatele obținute in acti
vitatea economico-socială. In rezultatele obținute pe opt luni din acest an — cind unitățile economice de pe raza municipiului Brașov au depășit sarcinile la producția marfă vindută și încasată cu peste 1 miliard lei, productivitatea muncii a crescut cu mai bine de 2 000 lei pe om al muncii, iar cheltuielile materiale s-au redus cu circa 10 lei la 1 000 de lei producție marfă — se află încorporată și activitatea desfășurată, alături de cei peste 56 600 de comuniști, de ceilalți oameni ai muncii, de activul de partid al comitetului municipal.Dar cu toate aceste rezultate pozitive trebuie să spunem că în munca comitetului municipal de partid cu activul de partid se constată și unele manifestări de formalism, care 

diminuează sensibil forța și capacitatea acestuia și care, pe fondul altor acțiuni reușite, sînt de-a dreptul de neînțeles. Unii tovarăși din activul de partid — cadre bine pregătite politic și profesional, care se bucură de prestigiu în cadrul colectivelor lor de muncă — ne-au declarat in modul cel mai firesc că „nu știam că făceam parte din activul de partid al comitetului municipal". Tovarășul Vasile Rebreanu, inginer-șef la întreprinderea de autocamioane, pentru a nu face o afirmație greșită, a ținut să-1 întrebe pe secretarul comitetului de partid care i-a confirmat că „face parte din activul de partid al comitetului municipal." La rîndul lor, Nicolae Buzdugan, conta- bilul-șef al uzinei, și loan Cepoiu, economist principal la aceeași unitate, ale căror nume figurează și ele pe lista „activului de partid", nu-și amintesc să le fi spus cineva vreodată că fac parte din activul de partid. Alți tovarăși își aminteau vag că odată mai demult cineva le-ar fi atras atenția „că faceți parte din activul de partid al comitetului municipal". Dar n-au fost niciodată atrași la vreo acțiune. N-au participat nici o dată la efectuarea de studii și controale, deși pregătirea lor profesională și politică le-ar permite să participe la asemenea acțiuni. De fapt, concluzia care s-a desprins din investigația întreprinsă este aceea că numai o parte din cei peste 1 100 de comuniști, care figurează pe lista activului de partid al comitetului municipal, este antrenată în acțiunile inițiate de organul municipal de partid. De obicei, cadrele de specialiști de la unele instituții de sinteză și control. Explicația — dacă poate fi o explicație ! — ar fi aceasta : „tovarășii din aceste instituții sînt mai ușor de mobilizat și răspund mai operativ solicitărilor". O asemenea mentalitate „de a lucra numai cu cei ușor de mobilizat" este de două ori dăunătoare. O mare parte din forțele activului de partid rămîne nefolosită, iar cea „suprasolicitată" este obligată cîte o dată să nu rezolve în profunzime sarcinile încredințate. Activul de partid nu reprezintă „o listă", ci un organism viu, prin care comitetul municipal poate rezolva cele mai diverse sarcini pe baza unei bune cunoașteri a realității ; el constituie forța prin care se poate acționa în orice moment pentru a se imprima întregii activități de partid ritmicitate și eficiență, profunzime și spirit revoluționar.
Nicolae MOCANU 
Constantin PRIESCU

Prin hărniciaDupă cum este cunoscut. întreprinderea județeană de construc- ții-montaj din Rm. Vîlcea este una din unitățile fruntașe pe tară. Realizările constructorilor de aici, frumoasele edificii ridicate în ultimul timp de ei. au schimbat complet fata urbei noastre. S-au construit zeci de blocuri de locuințe și magazine pentru desfacerea mărfurilor industriale și alimentare. unități de servire a populației, restaurante, cofetării ș.a. în curînd vor fi terminate construcțiile din zonele străzilor Daniil Ionescu, Capelei, Dr. Hacman și se vor deschide noi fronturi de lucrări pe străzile Știrbei Vodă, Mihai Bravu, b-dul Tudor Vladlmires-
Într-un depozit de mobilă...Zilele trecute am vizitat Depozitul de mobilă de pe strada Productelor din Craiova. Aici vin zilnic foarte multi cumpărători. în special tineri care și-au întemeiat o familie, dar multi pleacă necăjiți, fără să cumpere ceva. De ce ? Pentru că lucrătorii depozitului nu manifestă permanent solicitudinea cuvenită față de cumpărători, nu fac o prezentare adecvată produselor expuse spre vînzare. nu dau sugestiile și lămuririle solicitate cu privire la calitatea și funcționalitatea acestora.

Mai multă grijă 
pentru puritatea apelor Oltului!După cum se știe, riul Olt este unul dintre cele mai lungi din tara noastră, el străbătînd cinci județe, între care si pe cel care-i poartă numele. Pe acest rîu s-au construit ori sînt in curs de execuție numeroase hidrocentrale, cu lacurile respective de acumulare. Dar nu despre frumusețile Oltului și ale văii acestuia vreau să scriu. Doresc să supun atenției o problemă a cărei importantă nu mai trebuie explicată — respectiv necesitatea de a se manifesta mai multă grijă pentru păstrarea purității apelor Oltului. Este vorba de faptul că de la unele unități industriale de pe traseul Oltului sînt deversate ape industriale uzate nepurificate, con- ținînd substanțe toxice, carp poluează apele. De pildă, o parte din

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Economii. Personalul Diviziei de tracțiune din cadrul Regionalei de căi ferate Iași a economisit, în perioada expirată din acest an, 224 tone combustibil convențional, cantitate cu care se pot remorca 128 de trenuri de marfă încărcate la tonajul maxim, pe secția de circulație Iași—Pașcani. De asemenea, colectivul depoului de tracțiune Suceava a realizat o "economie de 126 MW/h energie electrică (Ion Birsan, muncitor) 0 Tăblițele indicatoare. Constructorii de drumuri forestiere au dat nu de mult in exploatare un nou traseu auto montan, ce face legătura intre Barajul Vidraru (Valea Argeșului) cu Sălătrucu de Sus (Valea Topologului), iar de aici prin Berislăvești-Ciineni, spre Sibiu sau Călimănești, deschizlnd noi posibilități turistice în aceste zone. Dacă pe un asemenea drum s-ar monta și semnele de orientare corespunzătoare, turiștii n-ar mai fi nevoiți, uneori, să parcurgă kilometri in plus pe unele rute ocolite pînă1 nimeresc traseul bun. (C. Apostol, Pitești). 0 Se caută beneficiari. întreprinderea de industrializare a cărnii Mehedinți din Drobeta-Turnu Severin are o secție pentru ambalaje metalice, unde se confecționează cutii de conserve. De la aceste confecții rămîn multe ștraifuri de diferite dimensiuni ori unele .cantități de tablă neadecvată pentru cutiile de conserve. Sînt materiale care pot fi folosite foarte bine la confecționarea clemelor pentru închis pungile din plastic In care se ambalează diverse produse, a lăzilor și îădițelor pentru legume și fructe, a unor jucării etc., pe care le colectăm cu grijă. Dar, in lipsă de solicitatori care să le refolorească, in asemenea scopuri, sint trimise ca fier vechi la Reșița. în speranța că se vor găsi unități care să ni le ceară, transcriu adresa întreprinderii noastre : Calea Timișoarei nr. 220, Drobeta-Turnu Severin. (Iosif Covaci, muncitor).

constructorilorcu etc. în plata Mircea cel Bă- trîn se va înălța un mare hotel cu 11 niveluri, modern echipat, ce va fi pus la dispoziția turiștilor, din an în an tot mai numeroși, care ne vizitează localitatea.Prin hărnicia constructorilor vîl- ceni, care se întrec pe ei înșiși, vor fi realizate alte noi edificii, noi blocuri de locuințe, totalizînd numai în zona străzii Știrbei Vodă aproape 1 000 de apartamente. Cei care n-au mai fost prin orașul nostru de anul trecut nu mai recunosc multe locuri de aici.
Alexandru REZEAtehnician, Rîmnicu Vilcea

Totodată, garniturile de mobilă și obiectele de mobilier sînt păstrate în dezordine, aruncate claie peste grămadă, mese, scaune, diva- nuri. dulapuri etc. Ca să nu mai vorbim și de stratul gros de praf așezat peste obiecte ori de ploaia care „spală" deseori o parte din mobilă.Diriguitorii comerțului local nu-și găsesc oare timp să mai intre, din cind în cînd. și prin acest depozit ?
Ion CEACIRUmuncitor, Craiova

reziduurile producției de la întreprinderea de aluminiu si de la cea de prelucrare a aluminiului din municipiul Slatina sînt deversate direct în pîrîul Uriătoarea, care străbate cartierul Clocociov din municipiu, „taie" comuna Mil- cov și se varsă apoi în Olt. Nu numai apa pîrîului este astfel poluată. ci și culturile din zonele străbătute. Cu ani în urmă se începuse canalizarea pîrîului Uriătoarea. dar lucrarea a fost abandonată.Este, desigur, de datoria tuturor conducătorilor de unități să asigure respectarea normelor legale care reglementează protejarea mediului înconjurător.
Griqore CRĂCIUN,Slatina
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O frumoasă tradiție muncito
rească la Întreprinderea de re
parații tractoare și motoare 
grele Poiana Cîmpina: îrfttl- 
nirea pensionarilor cu foștii lor 
ucenici și colegi de muncă. Așa 
se întîmplă, in ultimii ani, in 
fiecare toamnă. Toamna, cînd 
se numără bobocii, cum se zice, 
adică roadele hărniciei.

Aproape 300 de foști munci
tori au vizitat secțiile șl atelie
rele unde au lucrat. Pretutin
deni au avut numai cuvinte de 
laudă la adresa celor care duc 
mai departe ștafeta muncii. In 
cinstea veteranilor, brigada ar
tistică a clubului muncitoresc a 
prezentat un frumos program 
artistic aplaudat la „scenă des
chisă".

I
I
I
I
I

| Inițiativă
I

I

I
I

I
I
I
I

A existat, In apropiere de 
Sebeș, o carieră de piatră. De la 
un timp, secătuită, cariera fusese 
părăsită. In locul ei rămăsese • 
groapă adinei. O groapă care a 
început să se, umple cu apa frea
tică infiltrată din împrejurimi. 
Incet-incet, s-a format o baltă, în toată regula.

— Ce-ar fi să încercăm s-o 
facem... eleșteu ? — și-au spus 
cițiva pescari pasionați.

Zis șl făcut. In timpul lor liber, au pus mina pe cazmale și 
lopeți, au curățat balta, au în
grădit-o, au populat-o cu puiet 
de pește, după care au predat-o 
filialei Asociației Generale a 
Vinătorilor și Pescarilor Sportivi. 
Și peștele a crescut... ca din apă I 
Zilele trecute, a „mușcat" din 
momeală un crap în greutate de 
ța, e kilograme.

Undițe să fie I
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Bună idee!

I
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Cercetătorii de la Institutul de 
studii și proiectări pentru Del
ta Dunării din Tulcea ?i lucră
torii ocolului silvic au inven
tariat toti castanii existenti in 
orațul de la porțile Deltei. 
Și ce credeți că au descoperit 1 
Că la Tulcea există nu numai 
castani 
cei cu fructe comestibile, 
acum au.....................
număr de 
fel.

Avînd 
deosebită 
condițiile 
de aici, s-a hotărit să se extin
dă cultura castanilor 
bili nu numai in Tulcea, ci 
in alte localități din județ, 
mai ales in mirifica Deltă 
Dunării.

O idee binevenită 1
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Iornamentali,' ci ți din i 
Pini . 

fost identificați un 
opt castani de acestIn vedere valoarea 
a acestor arbori fi 
climatice prielnice

comesti- 
și 

dar 
a

I
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Romantismul revoluționar
(Urmare din pag. I)luni, cînd termin școala profesională. să mă întorc să lucrez aici, pe șantier. Tata a lucrat si el aici cîtva timp, a fost detașat. Cînd am plecat încoace m-a rugat să mă interesez dacă mai e nevoie de oameni, că vrea să se întoarcă. Cum spuneam. îl voi urma. Vom lucra aici. Am îndrăgit foarte mult viata șantierului, hidrocentrala pe care o construim... Vreau să apuc aici, ca muncitor, clipa in care turbinele vor începe să se învârtească, cînd apa va începe să dea lumină... Cred că nu există meserie mai frumoasă decît aceasta : să dai țării lumină, cind știi că are atîta nevoie !— Eu. intervine Stan Nicolae, încă de mic meșteream diferite lucruri. îmi place electronica si electrotehnica și vreau să fac Facultatea de electronică. Să inventez si să construiesc eu aparate care să meargă cu curent electric. Abia acum înțeleg cît efort a fost necesar pentru becul care arde cu sau fără folos......La citeva zeci de kilometri, ln același județ, la termocentrala Drobeta-Turnu Severin, am avut surpriza să ne reintîlnim cu constructorii de pe fostul șantier național al tineretului de la termocentrala din Zalău. Chiar comandantul șantierului. Mihai Molnar, este fostul comandant de la Zalău.— Am căpătat ceva experiență atit în construcția de termocentrale, cît și ln munca de educație. Dar nici în construcții, nici in educație nu lucrăm cu rețete prefabricate. La Zalău am construit o termocentrală mai mică. Aceasta este un gigant. Acolo aveam brigadieri din citeva județe. Aici, „rulează" sute de tineri din 40 de județe. Sînt constituit! in brigăzi ale județelor și repartizați în punctele cheie : cărbune — Bistrița ; epurare chimică — Buzău ; rețeaua da canalizare — Mureș : pregătirea frontului de lucru pentru instalatori — Botoșani ; amenajări, construcții, lucrări de organizare în colonie — Suceava. E o întrecere permanentă între județe. Cine se gospodărește mai bine. Cine muncește mai mult și mai bine. Cine face mal multe ore de muncă pa

I I
Rubricâ realizată de
Petre POPAcu sprijinul corespondenților „Scînteii"

îndemnurile secretarului general al partidului n-au Intirzlat să gă
sească ecou în conștiințele tinere și înflăcărate ale brigadierilor. Și n-au 
intirzlat să rodească. La porțile luminii, în județul Mehedinți, pe două 
mari șantiere energetice, cu gindul la clipa în care țara noastră va fi 
independentă din punct de vedere energetic, se călește o generație entu
ziastă și responsabilă, care va ști miine să păstreze, să sporească și să 
apere ceea ce se construiește astăzi in patria noastră. Acestui efort al 
întregului popor, aportul lor de mancă și entuziasm ii conferă un plus 
de cutezanță, de frumusețe, de romantism. Un romantism activ, revo
luționar.

I I
I

triotică. Cine are cel mai frumos pavilion ; cel mai talentat poet ; cel mai bun cîntăreț... în seria trecută au luat steagul de fruntași brigadierii din Dolj. Cînd s-a sfîrșit seria nu mal vroiau să plece. Nu, că ei mai rămîn. Că stau aici pînă se termină vacanta. Știți, mal aveau citeva săptămîni de vacantă... Abia i-am convins să plece. Mergeți fraților, le-am zis, că sosește schimbul și n-avem unde-i caza și ce le da de lucru !“ De lucru este, nu-i vorbă, dar așa-i normal, tinerii să muncească, să învețe, dar să se și distreze, să se și odihnească. Vă rog să notați și că ne-am îndeplinit angajamentul în întrecerea utecistă pe întregul an în proporție de 200 la sută, dar și că au plecat de aici tineri extraordinari, la formarea cărora a avut și Șantierul național al tineretului o contribuție însemnată: i-a învățat, i-a pregătit să înfrunte greul, să nu dea niciodată înapoi.— Am venit pe acest șantier, ne spune Sorin Baîan, din brigada „Petru Rareș" — Suceava, cu dorința de a face cît mai mult pentru tară. Ne-au însuflețit pe toti cuvintele secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. la aniversarea a 35 de ani de la constituirea primelor formații de brigadieri. Atîta speranță, atîta încredere își pum în noi țara, tovarășul Nicolae Ceaușescu I Depinde numai de noi să fim demni de această înaltă încredere.— Am urmărit atunci la televizor grandioasa manifestare a tinereții revoluționare — evocă emoționat Peter Săzbo de la Porțile de Fier II. Mă hotărisem să lucrez pe un șantier național al tineretului. Și mi s-a umplut inima de mîndrie cînd am văzut de cîtă prețuire se bucură brigadierii. Să se înalte un monument al brigadierilor, să fie, în capitala țării, în inima țării un bulevard al brigadierilor, imnul brigadierilor să fie ascultat de toată tara... Mi se părea că s-a oprit timpul în loc. că nu mai vine odată ziua în care să mă număr si eu printre brigadieri ! Acum mă aflu aici, pe unul dintre cele mai mari șantiere. Ca și ceilalți colegi din brigadă sînt hotărît să las ceva în urmă, să-mi reprezint cu cinste județul, «coala.

0 experiență bună care trebuie amplificată
PREOCUPĂRI ALE CONSILIILOR POPULARE COMUNALE

DIN JUDEȚUL BUZĂU LN VALORIFICAREA RESURSELOR LOCALE

ln județul Buzău există o bună ex
periență in valorificarea de către 
consiliile populare a resurselor lo
cale. Despre această experiență ne 
relatează in articolul de mai jos to
varășul Nicolae RALEA, șef de sec
ție plan-dezvoltare-organizare-prețuri 
și tarife la Consiliul popular al ju
dețului Buzău.Tinînd seama de importantele resurse existente în fiecare localitate, de rolul și sarcinile industriei mici în valorificarea acestor resurse, Comitetul executiv al Consiliului popular județean Buzău a inițiat din anul 1980 diferite acțiuni pentru identificarea și valorificarea materialelor locale în unitățile de industrie mică, subordonate consiliilor populare comunale și orășenești. Cu aceste prilejuri s-au făcut numeroase propuneri valoroase, unele din ele fiind deja aplicate. Iată citeva dintre acestea.Locuitorii comunei Mînzălești au propus valorificarea tradiției olări
tului din această localitate — și au și trecut la fapte. Prin extinderea și amenajarea unor spații deja construite. prin dotarea cu utilaje obținute. în cea mai mare parte, prin transfer de la alte unități, precum și prin folosirea resurselor energetice locale (microhidrocentrală, deșeuri de lemn) s-a reușit să se creeze o capacitate de producție corespunzătoare. începînd din ianuarie 1983, aici se realizează o gamă diversificată de obiecte din ceramică de uz casnic și pentru agricultură. Sînt satisfăcute astfel cerințele locale. iar surplusul se valorifică în județele învecinate. Experiența acumulată la Mînzălești se află în curs de generalizare și în alte localități cu astfel de tradiții și cu zăcăminte de argilă, ca Poșta Cîlnău, Calvini și Pătîrlagele.La rîndul lor, locuitorii comunei Nehoiu au făcut propunerea să se amenajeze un gater acționat de un 
curs de apă, la care să se prelucre
ze lemnul din locurile greu accesi
bile, din doborituriie de vint și din 
tăierile de îngrijire a pădurii. Inițiativa este deja materializată, și astăzi gaterul funcționează, iar din cheresteaua obținută se realizează o gamă variată de bunuri de larg consum, inclusiv produse solicitate de agricultură. Pină la sfîrșitul acestui an. în alte 5 localități vor funcționa astfel de instalații.

Demnă de menționat este și inițiativa locuitorilor din comuna Scutel- nicl. de a se amenaja pe lingă consiliile populare, pe terenuri improprii culturilor agricole, răchitării din care să se asigure materia primă necesară/realizării împletiturilor, solicitate și la export. Prin generalizarea acestei propuneri, s-au plantat în județ peste 200 ha cu răchită. Tot la capitolul inițiative care se finalizează in produse pentru export, este locul să menționăm și exemplul comunelor Zărnești. Cătina și Bră- ești, care au realizat primele livrări la export de produse din lemn, îm

pletituri din răchită șl țesături artizanale.La propunerea cetățenilor din comunele Lopătari și Chiojdu a Început în 1982 construcția a patru microhidrocentrale pe cursul pîrîu- rilor Bîsca și Slănic, care vor produce mai multe sute de mii de ki- lowați-ore energie electrică, asigu- rîndu-se astfel punerea în funcțiune a utilajelor montate in unitățile dc industrie mică și iluminatul localităților respective.Analizele efectuate de organele de decizie de la nivelul județului au evidențiat greutățile care se întîm- pină în dezvoltarea transportului cu 
tracțiune animală din lipsa căruțelor. La propunerea președintelui C.U.A.S.C. Balta Albă de a se valorifica de către consiliul popular al comunei Boldu tradiția rotarilor, obădarilor și altor meșteri de căruțe din localitate, s-a amenajat un atelier din care primele loturi de căruțe au și fost livrate cooperativelor agricole. Pornind de la această experiență se află în curs de organizare și alte ateliere la Scutelnici, Tisău, Brăești, Gălbinași. Brădeanu și Smeeni.Valea Buzăului este cunoscută ca o zonă cu bogate tradiții în creșterea viermilor de mătase și a prelucrării gogoșilor. Valori ficînd această tradi
ție, s-a reușit să se organizeze cen

tre specializate in producerea țesă
turilor artizanale din borangic, mult solicitate pe piața internă și externă,, la Cislău. Calvini, Gura Teghii, Bi- soca și Mînzălești.Ca urmare a măsurilor luate, a valorificării inițiativei și potențialului local, s-a reușit ca planul „la 
zi" al producției nete industriale in 
industria mică din sistemul consi
liilor populare să se realizeze in 
proporție de 138,9 la sută, livrările 
la fondul pieței in proporție de 139,7 
la sută, iar volumul mărfurilor exportate să fie de două ori mai mare 

fată de aceeași perioadă a anului trecut»Evidențierea acestor rezultate nu reflectă insă întregul potențial material și uman existent. întrucit județul nostru dispune de importante cantităti de materiale recuperabile și refolosibile, tufuri vulcanice, piatră de calcar, caolin, produse secundare ale pădurii și din agricultură, care așteaptă să fie valorificate. Dealtfel, la 20 de consilii populare (din totalul de 85 ale județului) ecoul experienței acumulate de celelalte primării nu s-a făcut resimțit, deși in majoritatea acestor localități se găsesc resurse materiale și umane, mai mari sau mai mici, care pot fi valorificate.Strîns legat de mai buna organizare a activităților de industrie mică pe plan local sînt de remarcat și citeva aspecte de competența organelor centrale de decizie, probleme pe care Ie supun atenției sub formă de propuneri :
0 In primul rind, consider că în

drumarea și coordonarea în mod 
unitar a unităților de mică Industrie 
din sistemul consiliilor populare 
s-ar putea asigura in și mai bună 
măsură prin formarea, in cadrul con
siliului popular județean, a unui 
compartiment da specialiști sau a 
unei comisii cu activ obștesc, care 
să preocupe de prospectarea re

surselor materiale șl valorificarea 
tradițiilor locale, a cerințelor pieței, 
să facă propuneri privind orientarea 
producției spre aceste cerințe, intro
ducerea tehnologiilor de fabricație, 
organizarea producției și a muncii, 
precum și de îmbunătățire continuă 
a calității produselor.

0 Cu toate că mica industrie se 
ocupă, cu precădere, de realizarea 
unor articole mărunte, de complexi
tate mai redusă, totuși sint necesare 
unele acțiuni de mai mare amploare 
și volum, realizate coordonat, pri
vind pregătirea producției și intro
ducerea progresului tehnic. Or, ase
menea acțiuni ar spori, cred, in efi
cientă dacă s-ar adopta soluția con
stituirii unor fonduri la nivel de 
județ — sub formă de cotă-parte din 
beneficiile fiecărei unități de mică 
industrie din sistemul consiliilor 
populare.

0 Practica dovedește că Importan 
te rezerve de perfecționare a micii 
industrii există și in sistemul de 
aprovizionare cu materiale recupe
rabile și refolosibile. tu prezent, for- 
mularistica de introducere in circui
tul economic a acestor materiale este 
destul de greoaie. Poate că dacă 
s-ar trece in competenta Inspectora
telor județene de prețuri avizarea 

-prețurilor Ia materialele refolosibile 
rezultate pe plan local și preluate 
spre valorificare de mica industrie —în limitele prevăzute în Decretul 

«nr. 249/1981 — s-ar stimula și grăbi 
punerea in operă a materialelor re
cuperabile și refolosibile.

0 Dezvoltarea micii industrii este 
strîns legată de asigurarea forței de 
muncă. In acest sens, o rezervă im
portantă o constituie crearea posibi
lităților ca personalul muncitor din 
alte sectoare productive incomplet 
sau inconstant ocupat să poată 
lucra — în afara programului de ia 
unitatea la care funcționează in mod 
stabil — un număr redus de ore (2—4 pe zi) și in unitățile de mică 
industrie, tn această situație se află, 
mai ales, forța de muncă rurală. Ar 
ti util ca — în completarea Legii nr. 
2/1980 — să se asigure ca și această 
forță de muncă să aibă posibilitatea 
să lucreze în unitățile de mică in
dustrie. in special in perioadele de 
extrasezon din agricultură.Sînt citeva puncte de vedere asupra cărora se pot pronunța — și pe care Ie pot completa — și alți lucrători din domeniul industriei mici.
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MUNCA IN ACORD GLOBAL STIMULEAZĂ PUTERNIC CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

PLANUL
LA PRODUCȚIA FIZICĂ
- realizat ritmic 

si integral, la 
fiecare sortiment!

la întreprinderea „Timpuri noi" din Capitală, în acest an planul la export a fost depășit lună de lună. în fotografie : în secția montaj se pregătește pentru a fi expediat partenerilor externi un nou lot de produse

In ultimii doi ani, întreprinderea mecanică „Islaz" din Alexandria a cunoscut un amplu proces de înnoire a producției. Ca urmare a fondurilor alocate de stat pentru dezvoltarea și modernizarea întreprinderii, producția acesteia va crește, pînă la sfîrșitul acestui an, de aproape 10 ori, comparativ cu anul 1970. Datorită noilor sale produse — utilaje, subansamble și piese de schimb, îndeosebi pentru agricultură — caracterizate prin calitate și performanțe înalte, colectivul întreprinderii din Alexandria și-a cîștigat relativ repede un bun renume în rîndul unităților de profil.Datele „la zi" sînt, credem, edificatoare în ceea ce privește spiritul de responsabilitate cu care acționează oamenii muncii de aici pentru identificarea de noi surie interne, de sporire ă producției și a eficienței economice. In cele 9 luni care au trecut din acest an s-a obținut o producție-marfă suplimentară de 19,4 milioane lei. La producția netă sarcinile de plan au fost depășite cu 2,5 milioane lei. De pe „panoul" întrecerii am notat încă o cifră semnificativă,: 1 285 lei, ceea ce reprezintă sporul înregistrat Ia productivitatea muncii pe fiecare lucrător.Care sînt pîrghiile principale care au determinat aceste notabile rezultate ?De la tovarășul Marin Popa, președintele consiliului oamenilor muncii din întreprindere, aflăm detalii privind măsurile care au contribuit direct la creșterea productivității muncii, la aplicarea cu
PRODUSE MAI MULTE - CONSUMURI MATERIALE Șl ENERGETICE II REDUSE

Lună de lună, colectivul întreprinderii de accesorii pentru mașini- unelte din orașul Blaj, unitate cu profil de mecanică fină, a realizat exemplar sarcinile de plan la producția fizică. Au fost livrate beneficiarilor produsele contractate, fără nici o obiecție privind calitatea acestora. „Sîntem un colectiv tînăr și dornic de a ne afirma — ne spune ing. Augustin Abușeanu, directorul întreprinderii. Organizarea riguroasă a activității și înnoirea produselor sînt principalele direcții în care acționăm pentru realizarea producției fizice planificate. în nouă luni din acest an, planul a fost îndeplinit la accesorii pentru mașini-unelte în proporție de 101,6 la sută, iar la piese de schimb — de 190 la sută. Punînd accentul pe îndeplinirea planului ,1a producția fizică, am realizat și depășit și ceilalți indicatori. Chiar în condițiile acestor rezultate, în general pozitive, de la 1. octombrie, odată cu generalizarea lucrului in acord global, în fiecare secție și la fiecare loc de muncă se constată o preocupare Sporită'pentru îmbunătățirea organizării producției și întărirea disciplinei; în vederea realizării unor sporuri suplimentare de 

rezultate 'cît mai bune a lucrului in acord global. Este vorba de analizele periodice în plenarele și ședințele de birou ale comitetului de partid și biroului executiv al consiliului oamenilor muncii, de dezbaterile din adunările generale de partid, sau de analizele făcute de maiștri, șefi de echipă. Și, după cum ne spunea interlocutorul nostru, un lucru este cert : introducerea formei
La întreprinderea mecanică „lslaz“ din Alexandria

de organizare și retribuire a muncii în acord global stimulează puternic creșterea productivității muncii, ps seama acestui factor obținîndu-se întregul spor de producție realizat de la începutul anului.Se poate vorbi, de asemenea, de o preocupare stăruitoare pentru înnoirea producției, corespunzător celor mai exigente cerințe ale tehnicii actuale, concomitent cu continua modernizare a tehnologiilor de fabricație. „S-a ajuns astfel — ne relata inginerul șef al întreprinderii. Teodor Pîrvu — ca în locul mobilierului pentru industria ușoară să fabricăm lagăre și cutii de viteză pentru grape, transmisia cardanică a mașinilor de semănat direct în miriște, hedere de 4,2 și 5 metri pentru combina autopropulsată C14, subansamble și repere pentru combinele C12, destinate exportului. Și, luînd un singur 

produse, în conformitate cu cerințele economiei naționale".în ultimul an, ca uirmare a îmbunătățirii structurii producției s-a reorganizat întreaga activitate. S-a trecut de la fabricația pe grupe de mașini-unelte la fluxuri tehnologice, în secția de accesorii de uz general 
La întreprinderea de accesorii pentru mașini-unelte din Blaj

au fost organizate șase linii de fabricație specializate. „Există, în aceste condiții, posibilități sporite de control, de urmărire a producției, ne spune loan Moșneag, șeful secției. La încheierea fiecărui schimb se cunoaște exact producția realizată. Dacă apare o rămînere in urmă, luăm imediat măsuri de recuperare. Organizarea; liniilor de fabricație a dus la creșterea productivității muncii și la mal buna utilizare a spatiilor productive. Gradul de utilizare a sUpraTetelori'ednsîriirtd a sporit astfel cu 10 la sută".Depășirea planului la producția fizică s-a obținut în condițiile reali- 

exemplu, nu-1 deloc ușor dacă ne gîndim că în componența unui heder — aparatul de tăiere al combinei — intră circa 600 de repere executate în întreprinderea noastră".Am notat și cel mai recent succes al acestui harnic, colectiv : omologarea și începerea fabricației de serie la alte două complexe subansamble pentru moderna combină C 6 P destinată recoltării porumbului — inclu

siv a tulpinii acestuia — combină fabricată la uzinele „Semănătoarea" din București. Pînă în prezent au fost produse 650 bucăți de transportoare centrale și 750 elevatoare finale.— Aparent s-ar putea crede — ne spune inginera Tudora Dincă de la atelierul de proiectare — că noi nu avem nimic de făcut. Acum, în condițiile introducerii acordului global, situația ește însă alta. Oamenii de la concepție, pe lingă pregătirea procesului de fabricație — care înseamnă sute de scule, de dispozitive de sudat, ștanduri de probe etc. — examinează permanent, în secțiile de fabricație, fiecare produs, căutînd să-i aducă noi perfecționări tehnico- functionale, să-l facă mai competitiv, *asigurîndu-se,  totodată, un substanțial spor de productivitate.In acest context trebuie amintită 

sărit unor importante economii de materiale și energie. Cheltuielile materiale la o mie de lei producție- marfă au fost reduse pe 8 luni cu 87,7 lei față de plan și s-au economisit 14 MWh energie electrică. Inginerul Iohan Schneider, șeful secției accesorii diverse și speciale, 

preclzează că aceste economii s-au realizat aduni nd grain cu gram metalul, reintroducînd in circuitul productiv orice bucată de oțel care poate fi utilizată. Reducerea consumurilor materiale și, în primul rind, de metal a fost efectuată și pe calea înnoirii producției. în primul semestru al anului, produsele noi au reprezentat 40,1 la sută, din totalul producției fizice. Ău fost asimilate accesorii cu un înalt grad de precizie, cum ar fi mandrinele cu schimbare ^rapidă (care diminuează consumul de manoperă și determină, implicit, creșterea productivității muncii), tipuri noi de ghidaje cu 

ampla acțiune declanșată pentru valorificarea superioară a. metalului. S-a trecut la croirea combinată a unor repere pentru hedere și cele 2 subansamble ale combinei C 6 P, s-au extins procedeele de ștanțare și de prelucrare a metalului prin deformare plastică. Numai în acest fel s-au economisit peste 40 tone de metal. Creșterea eficienței economice este determinată și de perfoc- 

ționarea altor tehnologii de lucru. Astfel, oamenii au învățat să facă sudură electrică în puncte și tratamente termice prin citare, să prelucreze metalul prin strunji're sferică sau găurire cu ajutorul mașinilor-unelte automate, cu sau fără comandă numerică.Interesant de reținut este faptul că recentele măsuri adoptate de conducerea partidului privind perfecționarea autoconducerii muncitorești, autogestiunii economico-financiarc și introducerea generalizată a acordului global au generat exigențe sporite în ce privește procesul de înnoire a producției. „Pornind tocmai de la cerințele autoconducerii muncitorești și autogestiunii, am stabilit cîteva condiții obligatorii care trebuie să fie îndeplinite atunci cînd se propune introducerea în fabricație a unui produs nou — ne spune contabilul- 

role pentru viteze și încărcături mari destinate mașinilor-unelte de precizie și înalt randament (mașini agregat, mașini-unelte cu comandă numerică), bucșele elastice pentru accesorii de uz general ș.a.în eforturile pentru realizarea producției fizice planificate, un ac- 

cent Important s-a pus pe utilizarea eficientă a mașinilor și utilajelor. Indicele de utilizare a mașinilor- unelte a fost, la sfîrșitul lunii septembrie, de .86,5 la sută. „Am elaborat un program amplu de extindere a lucrului la mai multe mașini — ne spune Toma Munteanu, șeful biroului de organizare a producției și a muncii, Analizele și pregătirile pe care le-am făcut pentru trecerea la aplicarea acordului global ne-au condus Ia concluzia că, in noile Condiții, poliservirea mașinilor va do- bîndi o importantă deosebită. Anul trecut, indicele de poliservire a reprezentat doar 6 la sută din tota

șef al întreprinderii, tovarășul Petre Ispas. în primul rind, orice produs nou trebuie să aibă desfacerea asigurată, iar cererea să justifice cheltuielile ce se fac pentru pregătirea tehnologică a fabricației. în al doilea rind, este necesar ca produsul nou să aibă o eficiență economică mai mare decît produsul vechi pe care îl înlocuiește. în al treilea rind, prin înnoirea producției trebuie redus consumul de metal. In esență, deci, procesul de înnoire și modernizare vizează creșterea eficienței produselor noastre atît sub. aspect tehnic, cit și economic, ceea ce înseamnă o productivitate a muncii mai ridicată, o producție netă mai mare, beneficii sporite. Aceasta este atît în interesul economiei naționale, cît și al colectivului nostru".Un fapt este cert : deși relativ mică, întreprinderea mecanică „Islaz" din Alexandria se remarcă prin rezultatele importante obținute' în producție. Și, după cum am reținut de la interlocutorii noștri, succesele de pînă acum vor fi consolidate în perioada următoare prin noi acțiuni, printr-o și mai stăruitoare activitate de ridicare a conștiinței muncitorești, astfel îneît întregul colectiv să-și 'înțeleagă pe deplin răspunderile ce îi revin în sporirea continuă a producției, în gospodărirea cu înaltă eficiență a mijloacelor materiale și financiare încredințate de societate spre administrare.
Stan ȘTEFANcorespondentul „Scinteii"

lul mașinilor-unelte. Anul acesta, indicele a crescut la 15,2 la ■sută, poliservirea fiind extinsă de la 24 la 75 mașini-unelte. Programul prevede ca în 1984 să ajungem la un indice de 20 la sută. Vom depăși însă acest nivel". Tot pentru mai buna folosire ă mașinilor-unelte și a forței de muncă, în'cepînd cu acest an s-a trecut la execuția de reparații capitale la mașini-unelte pentru dir verși beneficiari. Se asigură astfel o bună încărcare a sectorului me- cano-energetic, care execută reparații capitale in valoare de 5 milioane lei in acest an.Experiența întreprinderii de accesorii pentru mașini-unelte din Blaj demonstrează că în fiecare unitate există posibilități pentru realizarea producției fizice stabilite. Acestea pot și trebuie.puse in valoare prin- tr-un efort colectiv susținut. Organizarea muncii in acord global stimulează puternic preocupările in acest sens, realizarea producției fizice la toate sortimentele planificate și la un înalt nivel calitativ constituind un indicator; de burii -al—tririvrtățir- productive.
Ștefan DINICAcorespondentul „Scinteii*

GRĂBIȚI TRANSPORTUL SFECLEI DE ZAHĂR 
DIN ClMP!

Situația din 10 județe mari cultivatoare, 
în seara zilei de 10 octombrie

Județul
Cantitatea de sfeclă de zahăr

Recoltată 
- in tone -

Transportată 
- in procente

Suceava 52416 ) 12
Mureș 66348 37
Olt 64647 42
Cluj 70483 52
Neamț 105628 . 62
lași 83392 62
Călărași 59765 63
Bihor 79598 66
Dolj 57814 66
Giurgiu 69480 71

SUCEAVA

BRAȘOV

MUMA

.bismtA'
< NĂ&ÂUD

MUREȘ ) HARGHITA

(&'

OOLJ

A
(66 (W

VASLUI

TULCCA

56) k

7, 42.
BAĂlLA

bacău

V 41
Mun

(24)

Stadiul recoltării sfeclei de zahăr în cooperativele agricole, In seara zilei de 
10 octombrie (județele notate cu o linie nu cultivă sfeclă de zahăr)

BACĂU

Multe exemple bune care dovedesc 
că ritmul lucrărilor poate fi mult sporit

La baza volantă Vlădila, județul Olt, pe rampa gării se descarcă sfecla de zahăr în vederea expedierii la Fabrica de zahăr din Corabia Foto : E. Dichiseanu

Pînă marți. 11 octombrie. în județul Bacău sfecla de zahăr a fost recoltată de pe 56 la sută din suprafața cultivată. In multe unități cooperatiste și de stat din consiliile a- groindustriale Sascut, Dealu Morii. Traian. Răcăciuni. unde activitatea la recoltare și transport este bine organizată, realizările sînt mult mai mari. Pentru ca producția să nu se deprecieze pe cîmp, organele județene au luat măsuri ca întreaga cantitate de sfeclă de zahăr să fie transportată cît mai repede la fabricile de zahăr din Sascut si Roman sau depozitată cu grijă în cele peste 20 de baze de recepție intermediare, organizate în diferite puncte din județ. Ca urmare, la Găiceana. Dealu Morii, Coțofenești. Urechești și în multe alte cooperative agricole. întreaga producție este transportată de pe cimp chiar în ziua recoltării.Directorul întreprinderii de industrializare a sfeclei de zahăr din Sascut, inginerul Mihai Rîpeanu. ne spune că. încă de la Începutul campaniei de prelucrare, unitatea a fost asigurată cu materia primă necesară și. ca urmare. “își depășește capacitatea de producție cu circa 100 de tone pe zi. La ora actuală, în curtea întreprinderii există un stoc de sfeclă de zahăr pentru circa 4 

zile de lucru. Iar în bazele de recepție învecinate — pentru 4—5 zile.Totuși, fată de posibilitățile existente în județ si cerințele unităților de prelucrare, ritmul de lucru la recoltarea și transportul sfeclei de zahăr ar putea fi mai mare. în vreme ce la C.A.P. Horgești. din consiliul agroindustrial Parincea, recoltarea se apropie de sfîrșit, în unitatea vecină din Parincea această lucrare nici măcar nu a început. Lucrările sînt mult rămase în urmă si în cooperativele agricole din Căbesti, Glă- vănești, Parava și Valea Seacă, unde pînă la această dată s-a strîns recolta doar de pe 10—15 la sută din suprafețele cultivate.într-un șir de unități agricole, transportul nu se face în ritm cu recoltarea. întrucît nu se asigură forța de muncă necesară la Încărcat, în unele unități din consiliile agroindustriale Sascut șl Gh. Gheorghiu- Dej mijloacele de transport așteaptă pe cimp cite 5—7 ore. De la cooperativa agricolă Valea Seacă, care se află la numai 6 km de fabrica din Sascut. autocamioanele nu fac decît două transporturi pe zi.în județul Bacău există condiții ca întreaga producție de sfeclă de zahăr să fie recoltată și transportată

de .pe cîmp în termenele stabilite tătile rămase în urmă să urmeze prin programul întocmit de direcția exemplul celor fruntașe.agricolă județeană. Se impun însă Gh. BALTAmăsuri operative pentru ca și uni- corespondentul „Scinteii*
GIURGIU

Practici care contravin cu cerințele 
bunei funcționări a fabricii de zahărPînă în seara zilei de 10 octombrie, în județul Giurgiu sfecla de zahăr a fost recoltată de pe jumătate din suprafața cultivată. Cu toate acestea, nu s-a asigurat aprovizionarea corespunzătoare a Fabricii de zahăr din Giurgiu cu materia primă necesară. Cauza ? întîrzia transportul. Pe cîmp se află 20 465 tone sfeclă recoltată și depozitată în grămezi. într-o recentă ședință operativă a comandamentului județean pentru agricultură, directorul fabricii de zahăr, inginerul Gheor- ghe Cristescu, spunea că multe unități agricole nu respectă graficele de livrare a sfeclei. Ca urmare, de la Începutul campaniei de prelucrare a sfeclei, fabrica a lucrat o singură zi — 8 octombrie — la capacitatea sa de producție. în ziua respectivă a fost prelucrată o cantitate de 4 095 tone sfeclă, ceea ce confirmă buna organizare a procesului de producție.Nerespectarea de către unitățile agricole a graficelor de livrare a sfeclei a mai fost semnalată de ziarul nostru cu două săptămîni în urmă. Dar multe din neajunsurile criticate atunci se mențin. Dintre 

toate unitățile cultivatoare din județul Giurgiu, numai două au înțeles cît de important este să livreze la timp sfecla. Bunăoară, C.A.P. Remuș, mobilizînd forțe importante la recoltare, a livrat pină în prezent
4 045 tone de sfeclă, cu mult peste graficele stabilite. De asemenea, C.A.P. Vlad Țepeș și-a îndeplinit cum se cuvine obligațiile.Cu totul altfel se prezintă situația la cooperativa agricolă Dimitrie Cantemir. Aici s-au cultivat 110 hectare cu sfeclă de zahăr, de pe care s-a evaluat o producție de peste 2 200 tone. Or, pînă acum s-au recoltat și expediat la fabrică numai 156 tone. Lucrările de recoltare a sfeclei sînt întîrziate și în întreprinderile agricole de stat Giurgiu și Prundu, precum și în cooperativele agricole Vieru și Izvoru. La C.A.P. Vieru'a fost evaluată o producție de5 670 tone și pînă în prezent au fost livrate fabricii numai 1 386 tone, iar la Izvoru, față de producția evaluată de 3 220 tone, abia au fost trimise fabricii 269 tone.Criticabilă este și starea de lucruri din unitățile agricole furnizoare din județul Călărași, care, de asemenea, 

nu-și respectă obligațiile față de fabrică. în ziua de 9 octombrie au fost expediate numai 780 tone, în loc de 1 500, cit prevedea graficul.în această situație cu totul necorespunzătoare, este de datoria direcțiilor pentru agricultură din cele două județe să întreprindă de urgență măsuri ferme care să ducă la intensificarea recoltării și îndeosebi a transportului sfeclei de zahăr din cimp.
Petre CRISTEAcorespondentul '. „Scinteii*

TELEORMAN

Graficele de livrare - 
să fie. riguros 

respectateDe mai bine de o săptămînă. la întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr din Zimnicea a început prelucrarea recoltei din acest an. Moderna fabrică din orașul de pe malul Dunării dispune de o capacitate de 4 000 tone de sfeclă prelucrate în 24 de ore.. Dar pînă acum' nu a funcționat decît cu .50 la sută din această capacitate. Cauza ? Nu se asigură ritmic materia primă necesară — sfecla de zahăr.Firește, furnizorii de sfeclă de zahăr sînt unitățile agricole din județul Teleorman. Pînă luni seara a fost strînsă recolta de pe 1 430 hectare, din cele 9 775 hectare cultivate, ceea ce este foarte puțin.Sînt cooperative care deși au în cultură suprafețe mari. între 100—160 de hectare, nu au recoltat mai mult de 10 hectare pînă in prezent. Printre ele se numără cooperativele’ agricole din Poroschla, Vînători, Ul- meni, Saele, „Voința", Salcia, Măllj gura. De asemenea, s-a creat un decalaj între cantitățile recoltate și cele transportate. Ca urmare, în cimp se află, în grămezi, circa 7 300 tone de sfeclă de zahăr. Cauza principală constă în neajunsurile, mai ales de ordin organizatoric, care se fac simțite la încărcarea mijloacelor de transport, folosirea lor la întreaga capacitate, aprovizionarea ritmică cu carburanții necesari.Analizînd această situație, comandamentul județean al agriculturii a stabilit noi măsuri menite să impulsioneze recoltarea și transportul sfeclei de zahăr, respectarea cu strictețe a graficelor de livrare către fabrica de prelucrare, evitarea oricăror pierderi de producție. S-a hotă- rît ca toate cantitățile recoltate să fie aduse la marginea tarlalelor numai cu atelajele și alte mijloace ale unităților producătoare, autocamioanele urmînd să execute numai transportul de la punctele de depozitare pină la fabrică. în unitățile1 agricole cu stocuri mai mari în cîmp au fost dirijate mijloace de transport suplimentare și utilaje mecanice de încărcare.
Stan STEFANcorespondentul „Scinteii*
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VIBRANT ECOU fii MOBILIZATOARELOR CHEMĂRI
Glorioasa înfăptuire a lui Mihai Viteazul - 

torță luminînd prin veacuri
„Unirea Tării Românești, Moldovei și Transilvaniei într-un singur stat, 

sub domnia glorioasă a lui Mihai Viteazul, a devenit pentru generațiile 
ce s-au succedat un simbol și un îndemn la luptă necurmată pentru unitate 
și independență națională".

NICOLAE CEAUȘESCU

ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, fii APELULUI
FRONTULUI DEMOCRAȚIEI SI UNITĂȚII SOCIALISTE

cer ca Europa să fie eliberată
La 1 noiembrie 1599, trei zile după biruința de la Șellmbăr, Mihai Viteazul intră în Alba Iulla cu impresionant alai. Șase luni mai tîrziu, după o campanie fulger în care a trebuit să lupte cu mercenarii străini ai lui Ieremia Movilă, biruitorul de la Șelimbăr stăpînește și a treia țară românească — Moldova.Vara anului 1600. lunile iunie, iulie și august : cuvintul voievodului este ascultat de la Putna în Banat și din Maramureș la Dunăre. „Io Mi

hail Voievod, din mila lui Dumne
zeu domn al fării Românești, al Ar
dealului și a toată țara Moldovei" — citim în hrisoavele eliberate acum ; noua sa pecetie are legendă aproape identică. Niciodată un domn român nu avusese sub ascultarea sa atîta întindere de pămînt românesc. Semnificativ, el exprimă limpede voința sa de a cîrmui cele trei state împreună, cu centrul stăpînirii în Transilvania și de a le restaura integritatea teritorială.Unirea din 1599—1600 era concluzia necesară atît a unor evenimente recente, cît șl a unei evoluții de sute de ani. Ales domn în 1593, Mihai hotărîse să se opună, cu toate mijloacele, împilării la care era supusă Țara Românească de către puterea suzerană și să restaureze drepturile ei. A fost ldeea diriguitoare a întregii sale cîrmuiri, urmărită, reluată și realizată cu toate imensele greutăți și dușmănii ce s-au ridicat împotrivă-!. Cînd conjunctura europeană s-a arătat favorabilă — prin constituirea unei ligi antiotomane la apelul Papei Clement al VIII-lea — domnul român a luat inițiativa negocierilor cu principele Transilvaniei și cu domnul Moldovei. Rezultatul a fost o înțelegere deplină, cei trei hotărînd „ca să fie nedes- i părțiți unii de alții". Opțiunea Iul , Mihai a fost definitivă.Din 1594 și pînă la 1599 evenimen- t tele militare se împletiseră cu cele J politice și cu evoluții interne, în des- j fășurări deosebit de complicate, do- I minate de personalitatea excepțio- j nală a domnului muntean: atacuri ' ale oștilor române din toamna șl ' iarna 1594—1595, pe linia Dunării, cu o serie de succese locale ; înfringe- rea tătarilor Ia Putineîu, Stănești și Serpăteștl ; Invazia otomană din 1595 menită să transforme țara în pașalîc,

uirtar. n-
'.A ie .!v> n -4o 11,i), r secui ...sa oștilor dușmane la sud de Dunăre. Urmase intervenția străină — a unor ■ contingente polone și tătare — și instalarea în Moldova a Iui Ieremia Movilă, domn foarte ascultător față de politica Porții și a Poloniei. Scurt timp după aceasta și Transilvania fusese scoasă din alianța antiotomană prin hotărfrea lui Sigismund Băthory (o dată în 1598, a doua oară in primăvara lui 1599), de a renunța la putere în favoarea vărului său. cardinalul Andrei Băthory, promotor al unei politici favorabile și Poloniei și Porții. Orientare ce schimbase complet echilibrul existent. Pentru a restaura drepturile Țării Românești, Moldovei și Transilvaniei, supuse pînă atunci unof treptate îngrădiri de către Poarta otomană, restabilirea alianței tripartite devenea imperativă.Dar Mihai a mers mal departe de- cit predecesorii săi : nu numai alianța celor trei state, ci unirea lor, sub o singură cîrmuire. Desfășurările majore ale istoriei românești, timp de 200 de ani, chiar de la finele secolului al XIV-lea, dovediseră, de repetate ori, că pentru a rezista cu succes ofensivei otomane trebuia asigurată — sub o formă sau alta — cooperarea forțelor din Țara Românească, Transilvania — voievodat în cadrul regatului Ungariei pînă la 1541 — și Moldova. O atare cooperare fusese urmat ită, în diferite modalități, șl de Mircea cel Bătrîn, de lancu de Hunedoara, (de Vlad Țepeș Îii de Ștefan cel Mare, de Radu de a Afumați, de Petru Rareș sau de

Marla Filottî, de la a cărei naștere •e împlinesc în această lună 100 de ani, a ilustrat în teatrul românesc arta actoricească și a slujit-o ca profesoară, a arătat competență și a manifestat responsabilitate în conducerea Sindicatului artiștilor dramatici și lirici, al cărui președinte a fost o vreme, a reprezentat cu autoritate mișcarea teatrală națională la reuniuni internaționale, făcîndu-i cunoscute și apreciate valorile specifice. A fost condusă în activitatea teatrală de conștiința înaltelor îndatoriri ale oamenilor de artă, de responsabilitățile educative ale scenei, de dragoste și respect pentru publicul larg. „A ales teatrul", cum avea «ă spună mai tîrziu, i s-a dedicat cu seriozitate și pasiune. Cu inteligență cultivată a pus suflet în tot ceea ce a creat ca artist, a muncit cu rîvnă, năzuind către perfecțiune și i-a învățat și pe alții să muncească spre ■ fi la înălțimea misiunii teatrului.în spiritul tradițiilor pi vice și patriotice ale scenei românești, convinsă de capacitatea artei de a modela oameni, a aderat la repertoriul de valoare, cu nobil mesaj umanist, la piesele clare, de profundă vibrație sau netă atitudine critică. Pe a- cestea a căutat să le valorifice cu franchețe și eficiență, printr-o interpretare angajată, convingătoare, „jocul" său, evoluția scenică fiind rezultatul elaborării atente, al caracteristice! asocieri dintre rațiune și pasiune. Maria Fllotti a exprimat viguros capacitatea realismului scenic și l-a reprezentat strălucit în- tr-o carieră care a început în primul deceniu al secolului nostru și s-a încheiat în cel de-al șaselea, după cincizeci de ani de muncă dăruită teatrului și publicului.Născută in comuna Batogu-Brăila, In anul 1883, după ce urmase Conservatorul și Facultatea de litere și filozofie din București, a „ales teatrul" pentru că arta scenică o chema irezistibil și totodată pentru că teatrul o alesese pe ea încă din anii de studiu. Profesoara sa, marea actriță 

Ion Vodă — pentru a nu aminti decît personalități din acest răstimp. Meritul excepțional al lui Mihai a fost de a fi realizat unitatea politică a teritoriilor românești.Faptă epocală care a avut ea temei permanent unitatea etnică și interdependența economică, politică și culturală a pămintului românesc, din
i „El era eroul, era Idolul lor, 
’ erp viața și fericirea lor, era ru- 
ț mânui care făcea cit toți rumâ*  
i nii. Sub comanda lui, rumânii cu 

armele in minâ dezvoltară o pu*  
tere destoinică de a supune pe 
vrăjmași, destoinică de o trage 
admirarea și lauda celorlalte 
nații, vrednică de numele și sin- 
gele ce-l purta in vinele lor și 
de drepturile ce dorea să dobin- 
dească. Acestea era vremile cele 
eroice ale rumânilor. Geniul lui 
Mihai croia și rumânii puind în 
lucrare fâcea minuni. Unind pe 
toți rumânii intr-un tot, făcu o 
nație mare, vrednică de recu
noașterea altor nații, destoinică 
de a se apăra și în stare de a 
se civiliza. Aceasta era vremea 
cea mai slăvită pentru rumâni, 
era o epocă care prevestea 
pentru dinții un veac de aur".

AARON FLORIAN
„Idee repede de istoria 
Prințipatului Țării Românești", 
1836-1837.

IDEALUL UNIRII 
Pe inelul drag prin care tot românul s-a legat 
De o singura voință, de o stemă, de un stat, 
Lacrimi grele, jale aspră, multe capete-au căzut 
Luminînd cu jertfe calea zbuciumatului trecut

Cîte vise încercară să ne sfarme nobili, prinți, 
Cite arme ucigașe secerară prin părinți,
Că nu-i floare, fir de iarbă, stilp de casă ori copac 
Să nu soarbă-n seve sarea obiditului sărac ?

Nu-i nici pasăre sâ duca peste munte zborul greu 
Să nu-i bata în aripă glasul morților mereu, 
De atîtea lupte-n zare ca furtuna despletit 
Peste-adinca fulgerare — dorului ce i-a unit

Ei — mulțimea, ei — vitejii anonimului alai, 
Revârsați la Alba-lulia, în cetatea lui Mihai, 
Pe altaru-nsîngerării neînfricaților martiri 
Dâltuiră-n piatra vremii actul veșnicei uniri.

Cine-ar vrea sâ întineze idealul tuturor 
Ar cădea sub neclintirea neînfrîntului popor, 
Ce, sub steaua libertății, sub luceferi suverani 
Apără pămîntul nostru de la daci, de la romani.

Ilarie HINOVEANU

ț
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Cîmpia Crișurilot șl din Maramureș pînă la Dunăre și Marea Neagră. Conștlir.ța populară asupra acestei u- nități era străveche. Conștiință populară grăitor manifestată și în 1599. „La vestea luptei nenorocite (de la Șelimbărț care s-a răspîndit eu cea mai mare iuțeală în întreaga țară — scrie cronicarul Szamoskozi, adversar al lui Mihai — neamul românilor care locuiește în satele și cătunele Transilvaniei, răsculîndu-se peste tot, s-au unit cu poporul venit [de peste munții...". Căci erau „Încurajați de încrederea că au un domn din neamul lor“. Reacție semnificativă și ia oștenii de rînd moldoveni : cînd Mihai s-a arătat în fața lor, apără-
Aristizza -Romanescu, o găsise demnă să-i fie parteneră pe scenă și o distributee în roluri de prim ordin. Pe tinăra cu autentic temperament dramatic, cu inteligență în interpretare și elegantă în comportament, au ales-o, de asemenea, ca parteneră artiști cu faimă ca Petre,Liciu și Petre Sturdza. în tot acest timp a învățat, pe băncile conservatorului sau pe scena teatrului, a învățat 
------------- ANIVERSĂRI UNESCO --------------

Lecția unei vieți 
în slujba artei 
pentru oameni

100 de ani de la nașterea actriței Maria Filottî
văzindu-i pe marii artiști români și pe cei străini, s-a îmbogățit spiritual și s-a maturizat.După absolvirea cu strălucire a studiilor teatrale in 1906 a fost angajată la Teatrul Național din Iași, apoi, in 1907, a fost chemată de Al. Davila la Teatrul Național din București, pe a cărui scenă avea să evolueze, să se afirme și să se consacre în mari roluri ale dramaturgiei românești și străine, să ajungă la autoritate artistică prin virtutea talentului cultivat și extraordinara sa forță de muncă. A jucat mult : distingindu-se cu fiecare rol prin temeinicia concepției, prin originalitatea și calitatea artistică a' expresiei. Astfel, după 20 de ani de carieră, după ce promdvase treaptă cu treaptă în Ierarhia artistică a 

torii Sucevei șl ai Neamțului ar fi putut rezista vreme îndelungată ; dar el au preferat să deschidă porțile și să-l primească ca pe domnul lor.Realitatea aceluiași neam a fost exprimată, periodic, și de factorii diriguitori, politici. La 1477 Ștefan cel. Mare arătase înalților demnitari

Alba Iulla. Statuia lui Mihai Vitea
zul. Lucrare executată de Marius 

Butunoiu

*
**
*
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ai Veneției că încercase, de mai multe ori, să așeze în „cealaltă Țară Românească", adică în Muntenia, un voievod favorabil luptei antiotomane. Și chiar în 1599, boieri munteni, scriind domnului moldovean, invocau unitatea de neam : ..... sântemutoți de o lege și de o Hmbă...“.Pe asemenea permanente temeiuri, s-a clădit prima unire politică, în 1599—1600. Și anume fapte arată că Mihai urmărea să statornicească cîr- muirea laolaltă a pămînturilor românești. Transilvania a fost condusă de voievod, cu menținerea, desigur, a instituțiilor, a organizării și ierarhiei existente, în care nemeșii aveau preponderența. Cu toate aces
Naționalului, a fost distinsă în 1926 cu titlul de societar de onoare, titlu pe care-1 mai primiseră : C.I. Nottara, Paul Gusty, Aristide Deme- triade, N. Soreanu, ceea ce arată, o dată mai mult, prețuirea de care se bucura actrița. Pe scena Teatrului Național din București, unde a jucat 30 de ani, a creat multe din rolurile reprezentative ale carierei sale, care avea să însumeze nume-

roase personaje, dintre caro peste 50 în piese românești. Sînt roluri- creații prin care Maria Filottî a arătat că dispunea de o excepțională gamă de posibilități interpretative, de la tragedie clasică la dramă modernă, la melodramă sau la diferitele specii ale comediei, de la comicul subtil la cel buf. Actrița de talent susținută de intelectualitate și înaltă profesionalitato în stăpinirea mijloacelor de expresie care era Maria Filotti ajungea la esențe, releva personajul prin linii de forță și totodată prin suma de amănunte care-1 fac unic. Cu eleganță artistică și spiritualitate realiza complexitatea caracterului interpretat, găsea calea de comunicare cu spectatorul, făcea creația vie, convingătoare. A fost unul dintre numeroșii artiști 

tea, în intervalul scurt '(aproape 11 luni1) cît a fost domn al principatului, găsim începutul unei vaste opere de adaptare, de transformare, care, în timp, ar fi dus la consolidarea unirii celor două state : numirea în sfatul princiar a cîtorva boieri români, alături de nemeșii maghiari ; desemnarea, în cîteva cetăți transilvane, a unor comandanți munteni ; aprobarea de către Dietă a unor măsuri în favoarea preoților și iobagilor români ; stabilirea la Alba Iulla a sediului mitropolitului român al Transilvaniei ; confirmarea privilegiilor deținute de secui. Pentru Moldova, instituirea unui consiliu de dregători munteni și numirea unor noi conducători bisericești.Și limba română a început să fie folosită, în corespondența oficială a Principatului transilvan, ceea ce a determinat o moțiune din partea Dietei (iulie 1600), semnificativă pentru starea de spirit a nobilimii : „S-au întîmplat și astfel de lucruri, că unor oameni de seama noastră li s-au adus scrisori de ale Măriei Tale, unele scrise in limba sîrbească, altele în limba românească, din care pricină n-am putut înțelege din ele porunca și voința Măriei Tale. De aceea, am hotărît ca astfel de scrisori să fie trimise nobilimii sau în limba maghiară sau in limba latină; cine ar mai umbla pe la nemeși cu astfel de scrisori românești sau sîrbești, pe niște oameni ca aceștia să-i prindă și să-i trimită prinși la ț.Iăria Ta, împreună cu scrisorile".Se adăugase și o recunoaștere Internațională a unirii celor două state : ea a fost dată de Poarta Otomană, singura mare putere europeană care a comunicat oficial acordul ei. In schimb, guvernul habsburgic a căutat prin toate mijloacele să temporizeze, fiindcă urmărea, după eliminarea cardinalului Andrei Băthory, să păstreze Transilvania sub a sa autoritate.Prima mare unire a fost de scurtă durată. Intervenția militară a puterilor vecine și ocuparea de către acestea a țărilor române a dus la înlăturarea lui Mihai și la desfacerea unirii din 1600.Dar, după un scurt reflux, forțele ce urmăreau consolidarea independenței reiau Inițiativele. In Țara Românească, conduse de frații Buzești, ele declanșează insurecția și alungă pe Simion Movilă (cel impus de oștlle cancelarului Zamoyski), preiau conducerea statului și — cum consemnează un raport diplomatic — „cu arma în mină..." așteaptă, „cu mare dorință, pe al lor Mihai". Acesta, la rîndul său, sprijinit din nou de guvernul habsburgic, cu o armată de lefegii și în cooperare cu George Basta, biruie la Guruslău pe Sigismund Băthory (24 iulie / 3 august 1601) ; revine astfel în Transilvania și anunță, prin mijlocirea secuilor, aliații săi, apropiata sa reîntoarcere și în Muntenia. La mai puțin de un an de la invazia oștilor străine, unirea celor două țări este pe punctul de a fi restaurată.Față de perspectiva, aproape certă, de a vedea refacerea frontului comun al țărilor române sub cir- muirea lui Mihai Viteazul, adversarii recurg la ultima soluție : asasinatul. In zorii zilei de 19 august 1601, la Turda, din ordinul lui George Basta (și probabil cu acordul tacit ril guvernului imperial), domnul roipân este ucis.Fapta Iul Mihai a rămas în conștiința generațiilor. A însumat o evoluție seculară, clădită pe unitatea etnică și de civilizație a Poporului român și pregătită de evoluții majore ale istoriei noastre pină la finele secolului al XVI-lea. Și aceeași faptă — în perspectiva istoriei — a fixat și obiectivul vital pentru progresul poporului nostru — statul național unitar român — devenit realitate în 1918.
Dinu C. GIURESCU

•ai scenei care au înțeles bine că suprema formă de afirmare o aduce slujirea cu devotament a valorilor artei și culturii românești. întruchiparea personajelor dramaturgiei naționale căreia i-a dăruit talentul său întreg.în anul 1921 a devenit profesoară la Conservatorul de muzică și artă dramatică din București, unde vreme de aproape trei decenii a pregătit serii de viitori actori, dintre care nu puțini s-au distins pc scenele teatrelor noastre. în 1930 a fost aleasă președinte al Sindicatului artiștilor dramatici și lirici, calitate în care a acționat pentru afirmarea pe plan intern și internațional a mișcării teatrale românești. Din 1937 a jucat la Teatrul Comedia, apoi la teatrul din Sărindar, pe care l-a condus, din 1940 pînă în 1949, cu prestigiu artistic și succes de public. în anul 1949 a fost rechemată la Teatrul Național din București, din cadrele căruia a făcut parte pînă în 1956. In acești ani, căldura publicului nou a stimulat-o în creații memorabile, puse în slujba noului timp al patriei, a afirmării idealurilor socialiste, artista bucurîndu-se de admirație și deplină considerație, fiind onorată cu înalte titluri și ordine.Creațiile de pp scena Naționalului, de pe aceea a teatrului care i-a purtat numele, de pe scenele altor teatre din Capitală și din alte orașe ale țării unde a participat la 25 de turnee, au făcut ca Maria Filottî să fie una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate artiste ale vremii sale, au făcut-o populară, iubită de public, pentru arta ei autentică, accesibilă și penetrantă. In pleiada artistică feminină din prima jumătate a secolului nostru, ilustrată de personalități artistice excepționale ca : Lucia Sturdza-Bulandra, Marioara Voiculescu, Aglae Pruteanu, Olimpia Bârsan, Marioara Ventura, Maria Filotti a fost o stea de primă mărime.
VlrtjH BRAJDATEANU

de amenințarea nucleară
NOI ADUNĂRI Șl MITINGURI ALE OAMENILOR MUNCII

Ieri, Io adunarea oamenilor muncii de Io întreprinderea „Automatica" din Capitală
Foto : Eugen Dichteeanu

Ji apărăm pacea - bunul cel mai Ce prețCei peste 1 000 de oameni ai muncii de la întreprinderea minieră „Sălaj" din Sărmășag au participat ieri, la ieșirea din schimb, la o însuflețitoare adunare în cadrul căreia și-au exprimat totala adeziune, unanima aprobare față de strălucitele inițiative și acțiuni de pace promovate de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sosiți din schimb, minerii de la cunoscuta întreprindere sălăjeană scandau : „Partidul — Ceaușescu — România !“, „Ceaușescu — Pace !“, „NU rachete în Europa „Pace și securitate 1", „Dezarmare — pace!".„Sînt bucuros — spunea maistrul miner Remus Morar — că în numele minerilor din întreprinderea noastră pot să-ml exprim, cu ocazia acestei adunări, totala adeziune față de strălucita și neobosita activitate desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de inițiativele și acțiunile conducătorului partidului și statului nostru consacrate cauzei păcii, față de Apelul pentru dezarmare și pace al Frontului Democrației și Unității Socia
Prin forțe unite, putem impune dezarmareaCooperatorii de Ia C.A.P. Cuza Vodă și ceilalți oameni ai muncii din localitatea cu același nume, din județul Galați, s-au întrunit într-o impresionantă adunare consacrată luptei pentru dezarmare și pace. Exprimîndu-și adeziunea deplină față de strălucitele inițiative de pace ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, participant!! s-au pronunțat răspicat împotriva cursei aberante a înarmărilor, a amplasării de noi rachete nucleare pe pămîntul european.„Pacea constituie cadrul necesar desfășurării in condiții bune a activității noastre zilnice pentru înflorirea satului, a patriei noastre dragi — a spus Ion Albu, președintele C.A.P. Cuza Vodă. Sintem recunoscători tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru înțelepciunea cu care conduce destinele țării, pentru eforturile neobo-. site de a înlătura primejdiile la adresa păcii. în numele celor 2 006 de locuitori ai satului nos

Aftrr w/te rachete nu înseamnă mai multă securitateMai mult de 2 500 energețicieni, constructori, montori și instalatori de pe platforma energetică Tur- ceni, județul Gorj, au luat parte, marți, la o adunare consacrată păcii și dezarmării. „în lupta pentru Înfăptuirea dezarmării, pentru o lume a păcii, România socialistă s-a aflat întotdeauna, cu consecvență și hotărire, printre factorii cei mai dinamici pe arena mondială, a subliniat, în cuvintul său, Dumitru Bivolaru, secretarul comitetului de partid. Inițiativele și propunerile președintelui nostru — marele erou al păcii, tovarășul Nicolae Ceaușescu — privind ne- amplasarea rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa, retragerea și distrugerea celor existente, le aprobăm și le susținem pe deplin. Ele exprimă voința noastră, a tuturor, aspirația spre o viață în libertate, pentru noi și copiii noștri". „Mai multe rachete nu înseamnă mai multă securitate. Dimpotrivă. De aceea, de la această înaltă tribună, dăm glas voinței noastre de dezarmare și pace", a declarat, la rîndul său, mecanicul Ion Țugurin. „Spunem NU armelor, nucleare. DA dezvoltării, colaborării și cooperării intre .toate statele, spre binele și fericirea copiilor noștri, al co

liste. Dorința , noastră fierbinte este de a produce cît mai mult cărbune pentru ca să contribuim la edificarea unei Românii noi, a păcii și colaborării. Vrem ca pretutindeni în lume minerii să scoată cit' mai mult cărbune pentru pace și nu pentru arme". In același sens, directorul adjunct tehnic-mecanic al întreprinderii, Șpurigan Geza, spunea : „Vom lupta cu toate forțele noastre, în spiritul Apelului lansat de F.D.U.S., pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru eliminarea pericojului de război. Vrem să trăim in liniște și pace pe pămih- tul patriei noastre dragi, unde, Înfrățiți în muncă, români, maghiari, germani și alte naționalități, pășim cu încredere, sub' conducerea încercatului PartidAlături de întregul popor, noi, minerii de la întreprinderea minieră „Sălaj" din Sărmășag, vă sintem profund recunoscători și vă mulțumim din adîncul inimilor pentru inițiativele valoroase pe care le-ați luat și acțiunile pe care le-ați organizat în vederea apărării păcii — bunul cel mai de preț al întregii omeniri. Prin cuvintul dumneavoastră, patria noastră este angajată cu toată hotărîrea în eforturile colective pentru a opri instalarea noilor rachete în Europa, pentru retragerea și distrugerea celor existente, pentru încetarea cursei înarmărilor. Ne angajăm să facem tot ce stă în puterile noastre pentru apărarea păcii.
tru, susținem din inimă Apelul F.D.U.S. pentru dezarmare și pace".„Vrem să ne creștem copiii în liniște și pace, să-i educăm pentru a face din ei harnici constructori, oameni de nădejde — a spus Maria Neagu, președinta comisiei de femei. Nu vrem jucării și abecedare arse, nu vrem școli transformate în cenușă. Vrem pace și viață pentru copiii noștri și pentru copiii copiilor noștri".Ion Cristea, președintele O.D.U.S., Ilinca Lupu, secretar al organizației U.T.C., prof. Paraschiva Conșticnțl că pacea face parte indisolubilă din concepția despre viață a poporului nosirn, că ea se identifică cu idealurile socialismului și comunismului, noi, locuitorii acestui sat, puternic mobilizați de exemplul dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, alăturăm glasul nostru glasului țării pentru ca împreună eu toate popoarele Europei și ale lumii să cerem statelor participante la tratativele de la Geneva — Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii — să ajungă la o înțelegere corespunzătoare ■ în vederea neamplasării și opririi desfășurării de noi rachete pe continentul nostru. Prin forțe unite, popoarele pot impune dezarmarea.
piilor de xpe Terra" — a spus, printre altele, economista Ioana Vlădeanu. „Sintem hotărîți, noi, cei ce durăm centralele electrice din România, cu specificul Turceni- lor, unde va funcționa cea mai mare centrală termoelectrică a României, să acționăm și în continuare cu multă responsabilitate pentru traducerea în fapte a îndemnurilor secretarului general,Noi, energeticienii, constructorii, montoril și Instalatorii de P« platforma celui mai mare obiectiv energetic din România socialistă, ne exprimăm mîndria că dumneavoastră, cel mai iubit și stimat fiu al poporului român, proeminentă personalitate a lumii zilelor noastre, neobosit luptător pentru destinele păcii, exprimați cu clarviziune și fermitate cele mai arzătoare aspirații de conviețuire în liniște, pace și dreptate ale tuturor celor ce trăiesc și muncesc sub ecrul liber al României suverane șl independente. Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom face cu cinste și demnitate datoria, indeplinlndu-ne cu conștiinciozitate sarcinile ce ne revin. ‘

Participanții la adunări și 
mitinguri au trimis scrisori 
ambasadelor U.R.S.S. si S.V.A. 
la București, ambasadelor tu
turor statelor europene, pre
cum șt mesaje către Organiza
ția Națiunilor Unite, în care se 

Comunist Român șl a iubitului său conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe drumul făuririi unei vieți mai îmbelșugate, al ridicării României pe tot mai înalte culmi de progres și civilizație". în cuvintele lor, loan Mudure, Viorica Coapsi, Iacob Moldovan. Berki loan au relevat necesitatea de a se trece hotărit la reducerea cheltuielilor militare, de a se face tot ceea ce este necesar pentru salvgardarea păcii. In numele tuturor minerilor, ei au cerut gu-’ vernelor să acționeze acum, cind încă nu este prea tîrziu, să asculte de glasul popoarelor iubitoare de pace.în încheierea adunării, pârtiei- panții au adoptat o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune :

Crețu, directoarea Școlii generale din Cuza Vodă, au subliniat, in spiritul Apelului F.D.U.S., hotă- rirea întregului nostru popor, strins unit in jurul partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu. de a face totul pentru a se renunța la amplasarea de noi rachete în Europa, pentru dezarmare, pace, înțelegere și prietenie între toate popoarele lumii.Participanții la adunare au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu în care, intre altele, se spune : 

în vederea dezvoltării multilaterale a României, instaurării unui climat de colaborare și încredere intre toate națiunile lumii" — a precizat muncitorul electricianconstructor Marin Drăgan.într-o atmosferă de vibrant partiotism, cei prezenți au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu o telegramă in care se spune, printre altele : 

adresează chemdrea de a 
se întreprinde acțiuni pentru 
curmarea cursei înarmărilor, 
în primul rînd a celor nuclea
re. pentru înfăptuirea dezar
mării și asigurarea păcii.
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DIN AGENDA TÎRGULUI INTERNAȚIONAL 
BUCUREȘTI -1983

Bogată ofertă la export 
a industriei chimice româneștiDe un mare Interes din partea specialiștilor, oamenilor de afaceri și publicului vizitator se bucură la T.I.B. ’83 bogata ofertă la export prezentată de industria chimică românească. Reunite în cadrul unei expoziții reprezentative — „Chimia ’83", șapte centrale industriale și peste 100 de întreprinderi de profil etalează citeva mii de exponate, între care noutățile dețin o însemnată pondere.Citeva date despre oferta românească în acest domeniu ne sint prezentate de tovarășul loan Uță, director în Ministerul Industriei Chimice : „Dezvoltarea impetuoasă a industriei chimice românești este ilustrată, deopotrivă, de importantele sporuri de producție realizate, mai ales în ultimele trei cincinale, și de creșterea substanțială a exporturilor. Țin să precizez că această ramură deține o pondere substanțială — de peste 15 la sută — în totalul producției industriale a țării. In actualul cincinal, prin punerea în funcțiune a peste 400 instalații industriale, avînd la bază tehnologii elaborate de Institutul Central de Chimie, continuă in ritm susținut modernizarea șl diversificarea producției, creșterea competitivității ofertei la export. Revelator este și faptul că produsele chimice românești slnt exportate în peste 110 țări, iar în ultimii ani exponatele la diferite tîr- guri șl expoziții internaționale au fost distinse cu peste 50 de medalii de aur.La T.I.B. ’83, industria noastră chimică prezintă produse cu un grad ridicat de valorificare a materiilor prime, de un nivel tehnic sporit din toate subramurile producției. îngrășăminte chimice, produse ale chimiei anorganice, de sinteză fină și mic tonaj, produse petrochimice, între care se remar
OPINII ALE UNOR OASPEȚI DE PESTE HOTAREVLADIMIR SMIDA, directorul pavilionului R. S. Cehoslovace . „Legăturile trainice de prietenie dintre țările noastre, la întărirea cărora o contribuție deosebită o au întîlnirile dintre conducătorii de partid și de stat din Cehoslovacia și România, sînt ilustrate și de dezvoltarea, în ritm susținut, a schimburilor economice reciproc avantajoase. Numai în anul trecut, schimburile comerciale dintre cele două țări au înregistrat o creștere de 13,5 la sută față de 1981. Trebuie să remarc și schimbările ce au avut loc în structura comerțului reciproc, cît și lărgirea și diversificarea formelor de colaborare. Livrările reciproce de mașini și utilaje reprezintă la ora actuală 50 la sută din volumul total al schimburilor. România livrează în Cehoslovacia mașini-unelte și mașini de construcții, instalații de foraj, aparate de înaltă și joasă tensiune, tehnică de calcul, autoturisme de oraș și autocamioane, mașini agricole, rulmenți ș.a. Sînt importante și livrările de produse chimice, materiale siderurgice, produse agroalimentare și din lemn, materiale textile și bunuri de consum. In exportul cehoslovac sint de asemenea la loc de frunte produsele industriei constructoare de mașini, ca de exemplu mașini- unelte, mijloace de transport, scule, aparate de măsură și control, cît și combustibili solizi, produse chimice și diverse bunuri de consum. La T.I.B. ’83 identificăm, împreună cu partenerii români, noi posibilități de amplificare a schimburilor comerciale,' a colaborării și

Unități turistice în județul Argeș

Pe meleagurile județului Argeș, renumit pentru pitorescul locurilor și bogăția folclorului, se află și a- trăgătoare unități turistice, care o- feră condiții bune de odihnă și recreare, în tot cursul anului. Printre acestea se numără hanul PIATRA CRAIULUI, amplasat pe șoseaua națională Pitești — Brașov, la 10 km de localitatea Podul Dîmboviței, în- tr-un decor montan de o rară frumusețe. Unitatea dispune de came-, re confortabile, dotate cu încălzire centrală, precum și de un restaurant.In centrul frumoasei așezări Ru- căr, o construcție cu arhitectură caracteristică zonei, îmbinînd în mod armonios ptilul, modernul și specificul tradițional — hanul RUCAR este, de asemenea, un agreabil loc pentru petrecerea concediului și, totodată, un punct de plecare în excursii către Cheile și Peștera

că benzine, uleiuri, cauciucuri sintetice, mase plastice, apoi colo- ranți, lacuri și vopsele, fire și fibre chimice, produse cosmetice — toate acestea sînt prezentate într-o gamă mult diversificată, corespunzătoare cererilor partenerilor comerciali de peste hotare. Intre noutăți, de un interes deosebit se bucură anvelopele gigant, destinate echipării autobasculantelor de 100 tone și altor vehicule grele, medicamentele originale românești și produsele fotosensibile.Tratativele comerciale ce se desfășoară în aceste zile între specialiștii români și reprezentanții firmelor străine sosiți la București cu ocazia T.I.B. ’83 ne dau garanția că întreprinderile industriei noastre chimice iși vor spori în continuare volumul exporturilor de produse, își vor amplifica raporturile de colaborare și cooperare cu partenerii de peste hotare".
cooperării în producție, care să reflecte și mai bine potențialul ridicat al industriei din țările noastre".

LUCELLA OSSMAN DE DEQUE, directoarea pavilionului Columbiei: „între România și Columbia, volumul comerțului reciproc a cunoscut o creștere de peste trei ori în ultimii ani, întreprinderile specializate românești fiind angrenate în realizarea unor importante programe economice stabilite de guvernul columbian. Troleibuzele, autoturismele de teren și cele de oraș, mașinile agricole se numără printre principalele produse românești importate de Columbia. Acum pregătim cu mare atenție lucrările comisiei mixte de colaborare româno-columbiene, care se vor desfășura în curînd, și de aceea analizăm cu interes bogata ofertă a României la T.I.B. ’83. Vizitînd standurile românești, am rămas puternic impresionată de marile realizări ale poporului dumneavoastră și am înțeles și mai bine una din marile idei politice ale președintelui Ceaușescu — și anume că baza independenței politice a unui popor o constituie independența economică. Iată de ce folosim prilejul tîrgului pentru a întări relațiile economice și de colaborare cu firmele românești de comerț exterior, fiind sigură că ne vom bucura și în continuare de un prețios ajutor în realizarea obiectivelor economice ale Columbiei".
Dan CONSTANTIN

Dimbovicioarei sau pe potecile munților din împrejurimi.Pentru amatorii de drumeții pe traseele turistice din munții Piatra Craiului, cabana BRUSTURET, si? tuată pe șoseaua națională Pitești— Brașov, la kilometrul 79, apoi lateral 10 km prin Cheile Dimbovicioarei, este un plăcut loc de popas Intr-un cadru natural încîntător. Hanul VALEA URSULUI, din localitatea cu același nume, la numai 12 km de Pitești, pe șoseaua națională spre Rîmnicu Vîlcea, in apropierea unei păduri, oferă posibilități de cazare și masă în orice anotimp.Prin Agenția de turism „COOP" din București, str. 13 Decembrie nr. 26 (în holul casei de bilete a Sălii Palatului), telefon 14 52 09, se pot face rezervări de locuri pentru serii complete sau numai citeva zile, precum și organizări de excursii pentru grupuri de turiști.In imagine : Cabana „Brusturet"

Croîiica zileiCu prilejul Zilei naționale a Spaniei. marți după-amiază a avut loc. în Capitală, o manifestare culturală, organizată de Institutul român pentru relații culturale cu străinătatea, în cadrul căreia au fost înfățișate impresii de călătorie din această țară. A fost prezentat, de asemenea, un program de filme documentare spaniole.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură si artă, un numeros public.Au luat parte Josâ Maria Alverez de Sotomayor y Castro, ambasadorul Spaniei la București, membri ai ambasadei. (Agerpres)
A apărut

„MUNCA DE PARTID"
nr. 10/1983Sumarul revistei „Munca de partid" din această lună se deschide cu două editoriale consacrate unor probleme de mare actualitate : „Largi acțiuni pentru oprirea cursei înarmărilor, dezarmare generală, securitate și pace în lume" și „Realizările superioare în economie — expresie a noii calități în munca de partid". în continuare, prim-secre- tari, secretari ai comitetelor județene și municipale de partid, secretari ai comitetelor de partid din mari întreprinderi semnează articole ce reliefează experiențe în conducerea activității economico-sociale, în înfăptuirea orientărilor cuprinse în cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea pe problemele muncii organizatorice și politico-educative de la Mangalia.Rubricile obișnuite ale revistei înfățișează, de asemenea, experiențe din munca organizațiilor de partid în aceste importante domenii de activitate. Revista publică, totodată. lista temelor recomandate pentru întregul sistem al învățămîn- tului politico-ideologic în anul de studiu 1983/1984,

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ACTUALITATEA LA FOTBAL
>11 - II , ----- --------------- --- ----------------------------------------*

• Pe malul ating al Dunării albastre: 
SCALA (11 03 72) — 9: 11,30; 14: 16,30;
19, FAVQRIT (45 31 70) — 9: 11,30: 15:
17,30 : 20, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 
11,15: 13,30-, is,®: 18: 20.1B.
• Misterele Bucureștilor : FLOREAS- 
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 (21 49 46) — 9:
11,15; 13,30: 13,45; 18; 20. la grădină —
19.
• Nea Mărln miliardar : TIMPURI
NOI (15 61 10) — 9: 11: 13,15: 15,30;
17,45 : 20, STUDIO (59 53 15) — 10: 125 
14; 16; 16: 20.
© Căluțul sălbatic Rynn — 9: 11: 13: 
15, Trandafirul galben — 17: 19,15 :
DOINA (16 35 36).
• întoarcerea din lad s GRIVITA
(17 08 58) — 9: ll,15î 13,30: 15,45: 18:
20.
• Aventuri la Marea Neagră : LIRA 
(St 71 71) — 15,30; 19. la grădină — 19. 
© Baloane de curcubeu : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 16: 
20,15, CULTURAL (83 50 13) — 9: 11,15: 
13,30: 15.45; 16; 20,15,
• Brigada diverse In alertă : VIITO
RUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19.30.
• Septembrie : POPULAR (35 15 17) — 
15: 17,15; 19,30.
• Un suria In plin» vară t PROGRE
SUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Albinița : SALA MICA A PALA
TULUI — 14,30: 17,15:20.
© Călărețul cu calul de aur : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9: 11,15; 13,30;
16,45; 18: 20.
• Vraciul : FEROVIAR (50 51 40) —
8,45; 11,30; 14,15: 17; 19,45, la grădină 
— 19.
• Un cuib de nobili : UNION

ASTĂ-SEARĂ, LA WREXHAM 

Echipa națională de fotbal a României intilnește 
reprezentativa larii Galilor© Astă-seară, în orașul Wrexham din Tara Galilor, fotbaliștii noștri tricolori susțin un meci amical in fața reprezentativei gazdă — alcătuită în mare parte din jucători ce activează la cunoscute echipe profesioniste din Anglia, ca Liverpool. Everton, Tottenham. Chelsea, Arsenal.Este a 25-a evoluție a naționalei conduse de tinerii antrenori Mircea Lucescu și Mircea Radulescu (pînă acum : 12 victorii — .5 egalurf —.7 înfringeri), al 12-lea meci ai ei în acest, an. a treia confruntare directă galezo-română.Lotul nostru cupripde pe următorii fotbaliști : Lung, Moraru — Rednic, Ștefănescu, IorgulescU, Andone, Io- van, Ungureanu, Munteanu II. Văe- tuș — Țicleanu, Augustin.. BolOni,

la slatina* * România■• La Slatina se va disputa astăzi meciul dintre selecționatele României și Italiei, contînd pentru preliminariile campionatului european de fotbal rezervat echipelor de tineret. Partida va începe la ora 15,00.
în „Cupa Davis“: România - S.U.A.• La Londra s-a efectuat tragerea la sorți a meciurilor ediției 1984 a competiției internaționale de tenis „Cupa Davis". Echipa României va juca în primul tur, pe teren propriu, în compania formației S.U.A. Meciul se va desfășura în perioada 24—26 februarie.Iată celelalte partide, în ordinea tragerii la sorți : Australia — Iugo

ÎN CÎTEVA• In perioada 13—16 octombrie, la Moscova se vor desfășura întrecerile campionatelor mondiale de judo. Țara noastră va fi reprezentată de o echipă completă, alcătuită din Gheor- ghe Dani (categ. 60 kg), Constantin Niculae (65 kg). Ștefan Naghi (71 kg), Mircea Frățică (78 kg), Toma Miha- lache (86 kg), Costel Năftică (95 kg) și Mihai Cioc (plus 95 kg).• Concursul internațional de spadă de la Sofia a fost cîștigat de selecționata României (Nicolae Bo- doczi, Liviu Constantinescu, Nicolae Felix, Sorin Saitoc, Rudolf Szabo), clasată pe primul loc cu 5 victorii.
t V

PROGRAMUL 1
16.06 Telex
16,05 Scoli șl tradiții. Liceul care poar

tă numele lui Gheorghe gineai
16,25 Tragerea Pronoexpres
16.30 Viata culturală
16,56 Din Estramadura în Andaluzia
17,16 Universul femeilor
17,50 1004 de seri
18.00 închiderea programului
20,00 Telejurnal (partial color)

• Pentru dezarmare, pentru pace
20.30 Legămînt de pace
20,40 Actualitatea tn economie

ZIUA NAȚIONALA a GUINEEI ECUATORIALE | SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A SPANIEI

Excelență Sale
Domnului OBIANG NGUEMA MBAZOGO

Președintei» Republicii Guineea EcuatorialăCu prilejul aniversării proclamării independenței de stat vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări, iar poporului prieten al țării dumneavoastră multă prosperitate și pace.Exprim convingerea că raporturile dintre România șl Guineea Ecuatorială se vor amplifica In viitor în folosul popoarelor noastre, al politicii de pace și colaborare internațională.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

Maiestății Sale JUAN CARLOS I
Regele SpanieiCu prilejul sărbătorii naționale a Spaniei, primiți, Maiestate, sincere felicitări și cele mai calde urări de fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul spaniol.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare pe multiple planuri dintre țările noastre vor cunoaște o permanentă dezvoltare, în interesul reciproc, al colaborării și păcii in Europa șl in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La 12 octombrie poporul din Republica Guineea Ecuatorială aniversează Ziua independentei.Stat african cu o e- conomie ce poartă amprenta îndelungatei dominații străine.. Guineea Ecuatorială depune eforturi susținute pentru lichidarea moștenirii coloniale, pentru progres economic și social. Un loc important îl ocupă valorificarea bogatului fond forestier, ce se întinde pe circa 800 000 ha, îndeosebi în sectorul continental Mbini. Lemnul din specii va

loroase ca okoumă, mahon si nuc african ocupă o bună parte din exporturile tării, alături de cafea și cacao, obținute de pe plantațiile din zona insulară Bioko (Fernando Poo) și Anno- bon (Pagalu). La sfîr- Situl anului trecut. în apele teritoriale ale tării, la o adîncime de peste 70 de m. au fost descoperite zăcăminte de petrol. în programele guvernamentale, o atenție deosebită se acordă extinderii si modernizării agriculturii. principala ra
vremea

Timpul probabil pentru Intervalul cu
prins Intre 12 octombrie, ora 20 — ÎS 
octombrie, ora 20. In țară : Vremea va 
£1 In general frumoasă, cu cerul varia
bil. Ploi izolate se vor semnala Îndeo
sebi tn vestul șl nordul tării. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat, cu intensi
ficări trecătoare predomintnd din sec

Klein, Irimescu, Hagi — GafoOr, Că- mătaru, Coraș. Bălăci n-a făcut deplasarea, întrucît s-a reaccidentat.De reținut că această întîlnire constituie un important test pentru tricolorii români înaintea foarte dificilelor partide ce urmează să le susțină în deplasare cu Cipru (12 noiembrie) și cu Cehoslovacia (30 noiembrie) în cadrul preliminariilor pentru campionatul european. Partenerul de astăzi (în bună formă sportivă, dovadă un 1—1 cu Brazilia) se pregătește, de asemenea, pentru preliminariile campionatului european, fiind lider în grupa a IV-a.Meciul începe la 20,30 (ora României) și va fi transmis în întregime de posturile noastre de radio, pe programul I.
Italia (echipe de tineret)Din lotul tării noastre fac parte, printre alții. Speria tu, Tătăran, Eduard, Matei, Paveliuc, Hanghiuc, C. Ilie, Balint, Lăcătuș, Fîșie Și Sertov.
slavia ; Marea Britanic — Italia ; R.F. Germania — Argentina ț Cehoslovacia — Danemarca ; India — Franța ; Noua Zeelandă —• Paraguay ; Suedia — Ecuador.Primele echipe' vor fi gazdă în tu- ruj inaugural. Ar doilea tur al grupei mondiale va avea loc în perioada 13—15 iulie, iar semifinalele sînt programate pentru 28—30 septembrie.
R1NDURIPe locurile următoare s-au situat echipele R.D. Germane — 4 victorii și Poloniei — 3 victorii.• Concursul internațional de dirt- track de la Leipzig a fost cîștigat de sportivul român Ionel Pavel, cu 13 puncte. Pe locurile următoare s-au situat C. Radezchi (Cehoslovacia) și D. Trimmer (R.D. Germană) — cu cite 12 puncte.© în urma rezultatelor înregistrate în turneele desfășurate săptămî- na trecută, în clasamentul general al „Marelui Premiu F.I.L.T," continuă să conducă tenismanul cehoslovac Ivan Lendl, cu 2 244 puncte.

20.54 Forum politico-ideologic. Măsuri 
privind strlnsa corelare intre ve
nituri si rezultatele muncii — te
meinic Însușite, riguros aplicate in 
viată

31.10 Film artistic : „Schimb de roluri" 
(color). Premieră pe tară. In distri
buție : Claudia Rieschel, GUnther 
Maria, Halmer Evelyn Opela. Re
gla : Peter Week

32.30 Telejurnal (parțial color)
PROGRAMUL I

20,00 Telejurnal
20.30 Scena și ecranul
21,05 Din țările socialiste
21.30 Mic dicționar de operă si balet. 

Litera „P“ (V)
22.30 Telejurnal 

mură economică a tării. care antrenează 75 la sută din populație Si asigură circa 60 la sută din produsul național.In spiritul politicii sale consecvente de dezvoltare a relațiilor cu tinerele state ce și-au dobîndit independenta, România a stabilit relații diplomatice cu Guineea E- cuatorială în anul 1972, dezvoltarea schimburilor economice si a colaborării între cele două țări răspunzînd intereselor reciproce, păcii și progresului în lume.
torul vestic. Temperatura ușor varia
bilă. Minimele vor fl cuprinse Intre 2 
și 12 grade, izolat mal coborîte. Iar ma
ximele intre 12 și 22 de grade, loca! 
mal ridicate. Ceată slabă, dimineața și 
seara. Pe alocuri, se va produce bru
mă. In București : Vremea va fl în 
general frumoasă, cu cerul variabil, 
favorabil ploii slabe. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor oscila între 
3 și 6 grade, iar maximele intre 16 șl 
21 de grade. Ceață slabă, dimineața și 
seara. (Margareta Strutu, meteorolog 
de serviciu).

în interesul extinderii colaborării
prietenești româno-iordanienePolitica consecventă a României socialiste de dezvoltare amplă a relațiilor de prietenie, solidaritate și colaborare cu țările în curs de dezvoltare — și în acest cadru cu țările arabe — s-a concretizat în ultimii ani prin intensificarea conlucrării pe multiple planuri. Ilustrativă în acest sens este evoluția continuu ascendentă pe care o cunosc raporturile româno-iordaniene. Un rol hotărîtor tn dezvoltarea relațiilor prietenești dintre țările noastre au avut, așa cum se știe. întîlnirile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și regele Hussein Ibn Talal, care s-au soldat de fiecare dată cu acorduri și înțelegeri de mare însemnătate, ce au dat un puternic impuls colaborării bilaterale pe plan economic, tehnico-științific, cultural, ca și în sfera relațiilor internaționale.O nouă dovadă a aceste! evoluții 

a relațiilor româno-iordaniene a constituit-o vizita oficială întreprinsă în Iordania de primul ministru al guvernului român, tovarășul Constantin Dăscălescu. Schimbul de mesaje dintre președintele Nicolae Ceausescu si regele Hussein Ibn Talal cu prilejul primirii de către șeful statului iordanian a primului ministru al guvernului român dă expresie înaltei aprecieri acordate de România și Iordania relațiilor statornicite între • ele, voinței comune de a dezvolta raporturile de cooperare în interesul propășirii economico-sociale al celor două țări, al cauzei păcii si Înțelegerii internaționale.Desfășurată sub acesta favorabile auspicii, vizita primului ministru al guvernului român a avut un pronunțat caracter de lucru, convorbirile purtate cu premierul iordanian Mudar Badran înscriind ca principal obiectiv efectuarea unei analize cuprinză
cinema

La 12 octombrie, poporul spaniol celebrează „Ziua Hispanității" — sărbătoarea sa națională.în acest pn, aniversarea Zilei naționale are loc într-un moment de vie activitate urmărind, pe de o parte, consolidarea proceselor pozitive din viața politică a țării, iar pe de alta atenuarea consecințelor crizei economice mondiale. Asemenea preocupări prioritare au fost puse în evidență și de recentul raport prezentat Cortes-urilor (parlamentul) de premierul socialist Felipe Gonzalez despre „starea generală a Spaniei". In vederea redresării economice, se află în curs de aplicare un program de investiții publice pînă în anul 1984, urmărind îndeosebi stimularea activității productive. Intre sectoarele vizate de respectivul program se numără construcțiile navale, siderurgia, industria textilă, cea de echipamente electrice și electronice și altele. Un alt program elaborat de autorități are în vedere spo- . rirea eficienței agriculturii, prin extinderea irigațiilor șl modernizarea producției. In același timp, se acordă o atenție specială aplicării programului energetic național, menit să reducă dependența țării față de importul de țiței prin creșterea gradului de folosire a energiei atomice, a cărbunelui și gazelor naturale.Poporul român urmărește cu interes evoluțiile politice și econo

toare a modului in care sint traduse în viată hotaririle luate de șefii de stat ai celor două țări. O atenție deosebită a fost acordată cooperării economice, domeniu care ocupă, după cum se știe, un loc important în cadrul relațiilor bilaterale. în ultimii șase ani, ca rezultat al transpunerii in practică a Acordului general de cooperare semnat de cei doi șefi de stat în 1975. schimburile comerciale au crescut an de an. iar pe întinderile însorite ale tării. prietene specialiștii români și iordanieni au realizat prin conlucrare obiective de mare importantă economică, cum ar fi rafinăria de la Zarka. sau linia electrică de 132 kV Aqaba-Amman, obiective ce întrunesc calde aprecieri din partea beneficiarilor.Pornind de la aceste rezultate pozitive. șefii celor două guverne au examinat în cadrul convorbirilor noi posibilități pentru aplicarea înțelegerilor convenite la cel, mai înalt nivel, în mod deosebit a celor realizate la Amman. în iunie 1982, astfel incit să se poată ajunge, pînă în 1985. la un volum de schimburi în valoare de o jumătate de miliard de dolari, la creșterea schimburilor comerciale și la extinderea cooperării în industrie, agricultură, transporturi și In alte domenii. înțelegerile realizate și-au găsit concretizarea într-o serie de documente semnate tn cursul vizitei, printre care Memorandumul cu privire la dezvoltarea în continuare a schimburilor comerciale și a cooperării economice dintre cele două țări.Cei doi prim-miniștri au procedat totodată la im schimb de păreri privind unele probleme ma jore ale vieții Internationale, acordînd în acest cadru o atenție deosebită evoluției evenimentelor din Orientul Mijlociu, unde se menține în continuare o si-
(13 49 04) — 9,30: 11,30; 13,30: 13.45;
18: 20. '
• Fiul Măriei : CENTRAL (14 12 24)
— 9: 14,16; 13,30; 15,45; 1»; }.0.
• Roberto Carlos și diamantul roz — 
15,30; 17,30: Visind la Zambezi — 19,30: 
DRUMUL SĂRII (3'128 13).
• S-a întlmplat lingă Rostov s CO- 
TROCENI (21 48 43) — 15: 17.15: 19,30.
• Șatra : FLACĂRA (20 S3 40) — 13,30; 
15,30: 17,30: 19,30.
• Drumul spre victorie t 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.
• Cuscrii: CAPITOL (16 29 17) — 9: 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20. la grădină
— 18,45.
• Cascadorul Hooper : VICTORIA
(16 28 79) — 9: 11,15; 13,30: 15,45: 18; 
20,15, PACEA (60 30 85) — 15.30; 17,30; 
10,30, FERENTARI (80 49 85) — 15,30:
17,30; 19,30.
• Iubire fără soare : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11,45; 14,30: 17.14: 19,45, 
GRADINA FESTIVAL (15 63 84) — 18.
• Omul păianjen se întoarce : DA
CIA (50 35 94) — 9: 11,15; 13,30: 15,45: 
18; 20, MIORIȚA (14 27 14) — 9: 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20.
• El vis : CIULEȘTI (17 55 46) — 9:
11,15: 13,30: 15,45; 18: 20, FLAMURA 
(85 77 12) — 9: 11; 13,15; 13,30: 17,45 : 20. 
© Hercule cucerește Atlantida : GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 
18; 20.16.
• Camionul de cursă lungă : MUNCA 
(21 50 97) — 10,30; 15; 17,15: 19,30.
• Femeia dispărută : ARTA (21 31 86)
— 9: 11; 13; 16; 17.15; 19, la grădină
— 19; PARC HOTEL (17 08 58) — 19,
• Dublu delict : COSMOS (27 54 95) — 
9,30: 11,30; 13,30; 15,30; 17,30: 19,30.
• Despărțire temporară : GRADINA 
GLORIA (47 46 75) — 18,45. 

mice care au loc în Spania, nutrind sentimente de caldă simpatie față de poporul spaniol, față de aspirațiile sale de progres pe calea democrației și bunăstării. Deși situate în regiuni diferite ale continentului european, între România și Spania «-au statornicit de-a lungul timpului legături de colaborare, stimulate de afinitățile de origine, limbă și cultură. Restabilirea, în 1977, a relațiilor diplomatice a reprezentat expresia dorinței ambelor țări de a promova raporturi prietenești, o largă conlucrare economică. In perioada care a trecut de atunci, schimburile reciproc avantajoase au cunoscut o evoluție ascendentă, multiplicîndu-se în același timp contactele pe tărim politic, cultural și tehnico-științific.O contribuție de cea mai mare însemnătate la extinderea pe multiple planuri a raporturilor dintre cele două țări au adus-o convorbirile româno-spaniole la nivel înalt, care au avut loc cu prilejul vizitei oficiale efectuate în Spania de președintele Nicolae Ceaușescu, la invitația regelui Juan Carlos I. înțelegerile convenite cu acel prilej, documentele semnate au creat un cadru adecvat pentru amplificarea schimburilor comerciale, cooperării economice și tehnologice, ca și în alte domenii, potrivit dorinței comune de progres și bunăstare, intereselor destinderii, păcii și securității în Europa și în lume.

tuație încordată. în spiritul ideilor exprimate prin schimbul de mesaie dintre președintele Nicolae Ceaușescu și regele Hussein Ibn Talal, convorbirile au pus în lumină imperativul realizării unei păci globale, juste si durabile în această zonă, care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în 1967. la recunoașterea dreptului la autodeterminare al poporului palestinian, inclusiv la constituirea unui stat palestinian independent, la garantarea dreptului tuturor statelor din această zonă la existentă liberă, independentă. In acest scop. în cadrul convorbirilor s-a afirmat sprijinul celor două guverne pentru convocarea unei conferirii internaționale, sub auspiciile O.N.U., cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, conferință care poate aduce o contribuție pozitivă la reglementarea problemelor complicate din Orientul Mijlociu. Cu același prilej, s-a subliniat necesitatea retragerii cît mai rapide a trupelor israeliene din Liban și respectării integrității și suveranității acestui stat. In cadrul convorbirilor au fo6t abordate și alte probleme ale actualității internaționale, evidențiindu-se dorința celor două țări de a conlucra tot mai slrîns pentru găsirea unor soluții în conformitate cu interesele tuturor popoarelor.Fără îndoială că acordurile și Înțelegerile realizate cu ocazia actualelor convorbiri de la Amman se vor Înscrie ca o nouă contribuție la intensificarea raporturilor de strinsă prietenie și colaborare româno-iordaniene. in deplin consens cu interesele celor două țări și popoare, ale cauzei păcii și progresului in lume.
Nlcolae N. LUPU

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unul cuib de 
cuci — 19.30,; (sala Atelier) : Harap 
Alb — 19.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România) : Recital de 
pian Valentin Ivanof — 18: (sala Stu
dio) : „Confluenta artelor — Muzică
— Literatură — Plastică". Programul 
III „Dante Alighieri". Comentează 
prof. Cristina Vaslltu — 18.
• Opera Română (1318 57) : Concert 
extraordinar de canto — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Singe 
vienez — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19: (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Liniște, ne 
privim In ochi — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Nu 
pot să dorm — 19.30. ,
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Doi 
tineri din Verona — 19.
• Teatru! „Nottara" (59 3103, sala 
Magheru) : Sentimente și naftalină
— 19.30; (sala Studio) : Scoica de 
lemn — 19.
• Teatrul Giuleștt (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19,30.
© Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vacanță la 
București — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Piatră Ia rinichi — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă” (50 25 55) : 
Cine se teme de crocodil 7 — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Noul nostru vecin — ia.
• Circul București (11 01 20) : Popeye 
marinarul șl corabia veseliei — 19,30.

• TRACTOR SOLAR.Specialiștii sovietici au realizat un model experimental de „tractor solar", deosebit ca aspect de tractoarele convenționale. Pe cabina tractorului se află un „cozoroc" mare, care nu este altceva decît un captator de lumină solară, pe care o transformă în energie e- lectrică. Capacitatea maximă a bateriei este de 400—600 wați, Desigur, pentru tracțiune, această capacitate este insuficientă, dar ea ajunge, de exemplu, pentru încărcarea acumulatorilor. După cum scrie ziarul „Izvestia", care. a publicat știrea, apariția modelului nu înseamnă trecerea imediată la producția de serie, întrucît elementele bateriei solare sint, deocamdată, foarte costisitoare.

Apariția „tractorului solar" permite însă realizarea de studii practice care să permită trecerea la producția noului tip de tractoare în condiții da mare eficiență economică.
• INSTALAȚII PEN

TRU CAPTAREA GAZU
LUI DE MINĂ. Experiențele efectuate în ultimii ani de cercetătorii chinezi au condus la crearea unor instalații care pot capta gazul de mină, existent in cantități destul de importante în minele de cărbuni. La exploatările carbonifere Yang- quan, provincia Shanxi — cea mai mare producătoare de cărbune a Chinei — funcționează în prezent o instalație care pompează gazele rezultate in 

cursul procesului de extracție, conducîndu-le într-un tanc special. de unde sint apoi porri- pate, prin conducte, la consumatori. Există de pe acum 7 500 locuințe ale minerilor care beneficiază. pe această cale, de gaze pentru încălzit. Se are în vedere extinderea, pînă în 1985, a conductelor de gaze în alte 15 000 locuințe.
• PROIECT HIDRO

TEHNIC. Un canal de peste 4 000 km va fi construit pe teritoriul libian, ceea ce va face posibilă aducerea apei din zonele sudice ale țării, regiunea oazelor Tazerbo și Serir, bogate în ape subterane, spre regiunile din nord și est. Acest 'rîu artificial va transporta zilnic a cantitate de circa 2 mi-

DO1 u 
lioane metri cubi de apă, per- mițînd irigarea a zeci de mii de hectare cu culturi agricole din vecinătatea golfului Sirta, precum și alimentarea orașelor Tripoli, Benghazi și Tobruk.

• CIUPERCI INSEC
TICIDE. Preocupat de efectele nocive ale folosirii abuzive a insecticidelor, biologul vest-ger- man Heinz Hennell susține ldeea combaterii unor insecte prin alte mijloace decît cele chimice. El s-a ocupat in acest sens de termite, care provoacă in zonele 

tropicale mari pagube, culbărin- du-se in construcțiile de lemn pa care le distrug. H. Hennell a descoperit că termitele pot fi distruse cu ajutorul unei ciuperci denumite Metarhisium anisophilie. Ciuperca pătrunde în organismul termitelor, unde produce o otravă cu efecte mortale. După aceea, ciuperca folosește corpul termitei decedate pentru depunerea sporilor. Efectele distrugătoare se propagă repede în întreaga colonie de termite. Biologul nu consideră încheiate cercetările sale, întrucît eficacitatea metodei nu este de sută la sută.

• EXPLOATARE PE
TROLIERĂ SUBMARINA. Potrivit unui studiu elaborat da către Institutul norvegian de tehnologie, extracția de țiței și gaze prin galerii săpate sub fundul mării, cu un echipament adecvat, ar fi mai rentabilă de- cit cea de pe platformele existente în prezent în largul mării. Zona petrolieră de sub mare ar urma să fie legată de țărm prin trei tunele: unul pentru conductele de petrol și gaze și două pentru transportul personalului și echipamentului în dublu sens. Noua metodă prezintă avantaje atît în ceea ce privește investițiile necesare, cît și ' durata lucrărilor de construcție in cazul unor zăcăminte de petrol situate ia o distanță 

de pînă la 100 km de țărm, precum și din punctul de vedere al securității muncii și al ocrotirii mediului ambiant. în plus, extracția de petrol și gaze nu va fi afectată de condițiile de climă de la suprafața mării.
• CU OCHII VIITO

RULUI PIETON. Pregătirea de machete la scară redusă este o etapă obișnuită a procesului de proiectare a clădirilor, mi- eroraioanelor și a orașelor. Dar o astfel de machetă permite ca viitoarele oonstrucții să fie privite „de la înălțime". Arhitectului ti vine greu să-și dea seama cum vor vedea orașul viitorii săi locuitori. "La Facultatea de arhitectură a Institutului politehnic din Bratislava a fost 

realizat un laborator de modelare vizuală, unde proiectantul se poate „plimba" pe machetă cu o sondă optică legată de o telecameră. Pe ecranul televizorului se văd străzile viitorului oraș din perspectiva pietonului. Ceea ce ii ajută să realizeze cea mai realistă formulă arhitectonică.
• CEL MAI VECHI 

MINERAL de pe Pămint a fost descoperit in. vestul Australiei. Este vorba despre cristale de zirconiu, a căror vîrstă, stabilită de către un grup de geologi australieni condus de profesorul William Kompstone. este de aproximativ 4,2 miliarde de ani.



O CERINȚĂ LARG ÎMPĂRTĂȘITĂ IN CADRUL SESIUNII O.N.U. Vizita delegației P.C.R. in Finlanda
Necesitatea unor eforturi sporite pentru 

reducerea încordării, înfăptuirea dezarmării, 
asigurarea păcii și colaborării internaționale/

NAȚIUNILE UNITE 11. — Trimisul Agerpres, Nicolae Chilie, trans
mite : Dezbaterile de politică generală care continuă in plenara Adunării 
Generale evidențiază în mod pregnant îngrijorarea crescândă a țărilor 
membre ale O.N.U., în primul rind a celor nealiniate, în curs de dezvoltare 

<' în legătură cu factorii de agravare intervenit! în viața internațională 
ca urmare a manifestărilor politicii de forță și amestec în treburile, in
terne ale altor popoare, a proporțiilor și ritmurilor alarmante atinse de 
cursa înarmărilor, precum și preocuparea sporită a majorității covirși- 
toare a guvernelor, a opiniei publice de pretutindeni de a se explora 
și pune în aplicare, inclusiv prin deliberările actualei sesiuni, acele so
luții viabile, elaborate cu participarea pe baze egale a tuturor țărilor, 
indiferent de mărime, care să asigure un curs rațional, pașnic, al evoluției 
evenimentelor mondiale.

Stările conflictuale să fie

soluționate pe cale politică,

prin tratative
Ministrul de externe al Qataru

lui, șeicul Suhaim Bin Hamad Al- Thani. a apreciat că. printre cauzele agravării încordării internaționale si periclitării serioase a păcii mondiale se află nerespectarea de către unele state a principiilor si normelor' dreptului international, recurgerea la forță si la amestecul în treburile interne ale altor state.Vorbitorul a dedicat In continuare o mare -parte din discurs problemelor din Orientul Mijlociu, arătînd că tara sa se pronunță pentru o soluție negociată pe baza rezoluțiilor O.N.U., care să includă retragerea totală si necondiționată a Israelului din teritoriile arabe ocupate și rezolvarea problemei palestiniene — „cheia problemelor din regiune" — pe baza respectării drepturilor inalienabile ale poporului palestinian la autodeterminare și constituirea unui stat propriu. Totodată, el s-a pronunțat pentru rezolvarea prin negocieri a - situației din Liban si a conflictului dintre Irak și Iran.( Șeful delegației Qatarului a subli- < niat că pentru instaurarea unei păci ; trainice în lume șl apărarea drepturilor legitime ale tuturor popoarelor a devenit imperativă excluderea forței ca mijloc de rezolvare a problemelor internaționale. Statul Qatar, a declarat el, respinge categoric folosirea forței pentru rezolvarea diferendelor. De asemenea, noi ne pronunțăm pentru materializarea dreptului tuturor popoarelor la autodeterminare.

tuturor membrilor O.N.U., președintelui Adunării Generale și secretarului general al Națiunilor Unite și să le cer să nu-și precupețească eforturile pentru ca actuala sesiune să răspundă aspirațiilor popoarelor lumii la pace și securitate internațională.
Imperativul instaurării

unei noi ordini economice

internaționale

?' Problema de cea mai , 

stringentă prioritate — 

eliminarea armelor nucleareConstatînd o agravare fără precedent a situației internaționale și [ subliniind necesitatea urgentă ca I toate statele să acționeze pentru de- ■ pășirea tensiunilor și a confruntării, 
ministrul de externe al Nepalului, Padma Bahadur Khatri, a apreciat că o sarcină prioritară a actualei sesiuni este aceea de a contribui la „promovarea cooperării, păcii și înțelegerii intre toate statele".Cursa frenetică a înarmărilor, a f declarat el, a făcut să apară și să ‘ se intensifice un profund sentiment de frustrare și de pericol în întreaga lume, a condus la tot mai multe conflicte și intervenții tare constituie o sfidare a principiilor O.N.U. Nu mai puțin alarmantă este prăpastia care se adîncește între națiunile bogate și cele sărace și care este și mai mult complicată de refuzul Nordului de a angaja un dialog de ț fond cu Sudul.i Vorbitorul a apreciat că In ansam- ' blul negocierilor de dezarmare eliminarea armelor nucleare trebuie să- se bucure de cea mai mare prioritate. Delegația țării mele, a spus el, 
ce alătură numeroaselor delegații care au cerut la actuala sesiune să se pună capăt de urgență cursei înarmărilor. Este necesar să se înceapă cu toată cinceritatea șl seriozitatea un proces de reducere progresivă de eliminare a armelor nucleare sub un control internațional eficient. Ministrul ne- paiez a subliniat, de asemenea, însemnătatea primordială a respectării principiilor dreptului international pentru apărarea intereselor legitime ale popoarelor și menținerea păcii mondiale. Disprețul flagrant față de principiile relațiilor dintre state, a relevat el, a fost și este o sursă de tensiuni și tulburări în diferite părți ale lumii. Aspirațiile legitime ale tuturor țărilor și popoarelor de a ră- mîne independente și de a-și păstra identitatea națională nu pot fi nega
te decît cu prețul unei amenințări perpetue la adresa' păcii și stabilității regionale și mondiale, a spus vorbitorul.După ce s-a referit la pericolele pe care le comportă agravarea situației internaționale și a relevat că sarcina principală a comunității Internationale o reprezintă salvgardarea păcii, Phoune Sipasetith. vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri și ministru de externe ai Repu
blicii Populare Democrate Laos, a spus : Niciodată lupta Împotriva cursei înarmărilor, pentru dezarmare și eliminarea pericolului unui război nuclear, pentru destindere și pace nu a fost un imperativ mai presant ca în prezent. Niciodată lupta contra imperialismului, colonialismului, neocolonialismului, a dominației și exploatării, pentru independentă, libertate și suveranitate națională nu s-a manifestat atit de viguros ca în zilele noastre. Niciodată sarcinile dezvoltării economice și ale luptei pentru o nouă ordine economică mondială mai justă și mai echitabilă, nu au fost subiecte atît de arzătoare și importante ale vieții internaționale ca în prezent.De la tribuna Adunării Generale, a •pus el, aș dori să adresez un apel

După ce a dat expresie preocupării țării sale în legătură cu creșterea încordării în viața politică mondială, 
ministrul de externe al Republicii 
Congo, Pierre Nze, a vorbit pe larg despre focarul grav de tensiune care persistă de mai multă vreme și tinde să se agraveze în Africa australă ca urmare a politicii de apartheid promovate de regimul minoritar rasist de la Pretoria, a ocupării ilegale a Namibiei și a actelor agresive repetate ale autorităților sud- africane împotriva unor state africane suverane care au pășit pe calea dezvoltării libere și independente. Vorbitorul a preconizat intensificarea eforturilor O.N.U., ale tuturor statelor membre în vederea adoptării unor măsuri practice și eficiente care să asigure transpunerea în viată a planului Națiunilor Unite privind accesul la independență al poporului namibian, fără nici un fel de condiții și tergiversări, abolirea politicii de apartheid și respectarea drepturilor populației africane majoritare din R.S.A. la libertate, dreptate socială și o viată demnă și curmarea cu desăvirșire a acțiunilor agresive, de destabilizare întreprinse de forțele armate sud-africane împotriva țărilor africane din prima linie.Printre ceilalți facțori care amenință pacea în întreaga lume, a spus în continuare ministrul congolez, se cere menționată criza economică ce afectează în modul cel mai serios toate țările, dar in special pe cele în curs de dezvoltare, făcînd ca popoarele acestora să ajungă intr-o situație disperată.Vorbitorul a adresat un apel statelor industrializate să-și revizuiască poziția față de sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare și să dea dovadă de o atitudine realistă, constructivă în dialogul Nord-Sud în vederea promovării obiectivului de stringentă actualitate al edificării unei noi ordini economice mondiale, mai juste șl mai echitabile, de natură să permită progresul și dezvoltarea tuturor popoarelor, dar mai ales să conducă la eliminarea decalajelor economice șl a stării de subdezvoltare.

Ministrul de externe al Republicii 
Arabe Yemen, Aii Lutfi Thor, a acordat un spațiu amplu prezentării poziției țării sale in legătură cu situația din Orientul Mijlociu, arătînd că încordarea care se menține in zonă afectează grav interesele și însăși viața popoarelor din regiune și constituie o mare amenințare la adresa păcii mondiale. Vorbitorul a condamnat cu fermitate acțiunile agresive ale Israelului, continuarea ocupării teritoriilor arabe și politica de creare a unor noi așezări israe- liene în aceste teritorii, arătînd că toate acestea nu fac decit să agraveze situația din zonă și constituie impedimente serioase în calea unei reglementări a situației. Vorbitorul a subliniat că dezamorsarea focarului de încordare din Orientul -Mijlociu nu se poate realiza decît pe baza principiilor cuprinse în rezoluțiile pertinente ale O.N.U. și a accentuat că un element-cheie “al unei reglementări de pace juste și viabile îl constituie recunoașterea drepturilor legitime ale poporului palestinian, inclusiv a dreptului său la un stat național propriu, precum și participarea O.E.P. ca singur reprezentant legitim al poporului palestinian la toate negocierile în vederea realizării unei păci trainice în Orientul Mijlociu.Vorbitorul s-a referit, de asemenea, la pericolele generate de escalada tot mai vertiginoasă a cursei înarmărilor. în special a înarmărilor nucleare, apreciind că ea reprezintă unul din factorii de bază ai încordării din viața internațională, o uriașă risipă de mijloace materiale sustrase nevoilor acute ale dezvoltării și o amenințare în creștere la adresa independenței și păcii tuturor popoarelor. Subliniind prioritatea de care trebuie să se bucure măsurile de încetare a cursei înarmărilor nucleare și de dezarmare nucleară. el a adresat un anei Uniunii Sovietice și Statelor Unite să continue negocierile de la Geneva și să urmărească ca acestea să conducă la pași concreti in vederea e- liminării armelor nucleare si a o- rientării resurselor astfel eliberate spre scopuri economice pașnice.De asemenea, vorbitorul a declarat că un obiectiv major al O.N.U. și al comunității Internationale ră- mîne instaurarea unei noi ordini e- conomice mondiale și a apreciat că o sarcină urgentă pentru actuala sesiune o constituie lansarea negocierilor Nord-Sud in vederea rezolvării radicale, de fond, a actualelor dificultăți din economia mondială, care afectează negativ, înainte de toate, eforturile de progres și bunăstare ale țărilor în curs de dezvoltare.

Ministrul pentru relații externe al 
statului Fiji. Mosese Qionibaravi, a apreciat că în actualele împrejurări internaționale dificile. Organizația Națiunilor Unite trebuie isă-și intensifice eforturile și să-și amelioreze activitatea pentru a deveni cu adevărat un instrument de apărare

a păcii și a drepturilor legitime ale popoarelor la dezvoltare de sine stătătoare, la independentă si liber-, ta te.In continuare, el a vorbit pe larg despre dificultățile uriașe, cu care se confruntă țările din Africa. Asia și America Latină din cauza agravării crizei economice, a materiilor prime și energiei, arătînd că aceste greutăți, precum și interdependențele din lumea contemporană reclamă angajarea unui dialog serios, responsabil și constructiv, pentru o restructurare radicală a actualelor raporturi economice inechitabile dintre state și edificarea unei noi ordini economice internaționale.Reprezentantul statului Fiji a relevat, apoi. pericolele fără precedent generate de accelerarea competiției militare. în special a celei' din domeniul nuclear, și a declarat că țara sa. alături de alte țări mici și mijlocii, nealiniate. în curs de dezvoltare. este îngrijorată de lipsa de progrese în sfera dezarmării și de diminuarea permanentă a coeficientului de securitate a națiunilor ca urmare a acumulării unor stocuri u- riașe de armamente nucleare. EI a declarat.că Fiji se pronunță pentru punerea în aplicare neîntârziată a unui program de dezarmare nucleară care să înceapă cu înghețarea producției și stocurilor de arme nucleare și să continue cu alte măsuri concrete pină la eliminarea definitivă a arsenalelor nucleare și a pericolului atomic.
Pentru aplicarea neabătută

în raporturile dintre state

a principiilor dreptului

internațional
Ministrul de externe al Uruguayu- 

lui, Carlos Maeso, a exprimat opinia că deteriorarea situației internaționale și acumularea unor mari pericole la adresa păcii mondiale se datorează in principal nesocotirii principiilor de drept înscrise in Carta O.N.U. Iată de ce, a spus el, astăzi mai mult ca oricînd țările lumii trebuie să depună eforturi maxime pentru menținerea și consolidarea păcii prin aplicarea deplină și cu bună credință a normelor dreptului international.Printre căile de acțiune îfi vederea asigurării păcii mondiale, el a menționat eliminarea decalajelor economice și a subdezvoltării prin instaurarea unei noi ordini economice mondiale. în context, el a vorbit despre înrăutățirea situației țărilor în curs de dezvoltare, despre suferințele popoarelor din aceste țări ca urmare a sărăciei, foametei, subnutriției, analfabetismului și maladiilor, arătînd că, din cauza crizei mondiale și a stării de subdezvoltare, locuitorii din țările sărace au ajuns azi să trăiască „în condiții economice și sociale dramatice". Pentru remedierea acestei stări de lucruri, șeful delegației Uru- guayului a subliniat că se impun măsuri urgente și de substanță, între care a menționat sporirea asistenței oficiale în favoarea țărilor în curs de dezvoltare, sprijinirea eficientă a programelor acestor state în domeniul dezvoltării industriei și agriculturii, îmbunătățirea situației țărilor în curs de dezvoltare în comerțul mondial, prin eliminarea protecțio- nismului și a altor obstacole create de statele industrializate în calea accesului produselor țărilor sărace pe piețele mondiale.
Ministrul afacerilor externe al 

R. D. P. Yemen, Abdel Aziz Al- Wali, a apreciat că agravarea în ultima perioadă a situației internaționale ..comportă riscul periculos al revenirii la războiul rece" și a subliniat că, pentru depășirea încordării și asigurarea «unei politici de cooperare, înțelegere și pace, este nevoie de întărirea respectului față de normele legalității și rezolvarea pe cale pașnică a conflictelor și celorlalte diferende dintre state, la care s-a ajuns prin nesocotirea principiilor dreptului internațional. în context, el a subliniat că țara sa condamnă cu hotărâre încălcările normelor de drept și intervenția în treburile altor state, care au dus la înmulțirea numărului de conflicte în Asia, Africa și America Latină.Calificînd pregătirile pentru un război nuclear drept „crimă împotriva umanității", el s-a pronunțat pentru adoptarea unor măsuri urgente și prioritare care să ducă la stoparea cursei înarmărilor nucleare și la progrese palpabile pe calea eliminării armamentului nuclear și a pericolului unei conflagrații atomice. Vorbitorul a mai arătat că tara sa se pronunță pentru desființarea bazelor militare de pe teritoriile străine.
Hudson Tannis, ministrul afaceri

lor externe al statului St. Vincente 
și Grenadine, a declarat că țările mici și mijlocii văd în Organizația Națiunilor Unite, în special în forumul ei cel mai reprezentativ. Adunarea Generală, un instrument de apărare a drepturilor lor legitime și de salvgardare a păcii mondiale.în continuare, el a arătat că, în concepția țării sale, „cea mai presantă problemă care confruntă în prezent omenirea o constituie înfăptuirea dezarmării nucleare". După ce a evocat pericolele în creștere reprezentate de sporirea arsenalelor nucleare și faptul că negocierile de dezarmare din ultimii ani nu au reușit să diminueze cursa înarmărilor, car.e continuă nestingherit, în special in sectorul nuclear, vorbitorul a spus : Timpul care ne-a mai rămas este scurt. Este indiscutabil că, cu cit armele nucleare sînt mai numeroase, cu atît sporește riscul ca o eroare de judecștă să se producă și aceasta ar avea consecințe dezastruoase.în vederea circumscrierii șl în ultimă instanță a eliminării efective a pericolului nuclear, vorbitorul s-a declarat pentru o reducere pe etape a armamentelor nucleare și pentru asigurarea parității șl a echilibrului de forțe pe baza dreptului egal la securitate, pe tot parcursul acestor reduceri, pină la excluderea totală a armelor nucleare din arsenalele statelor care le posedă. •

HELSINKI 11 (Agerpres). — Delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Ilie Verdeț. membru al Comitetului Politic Executiv. secretar al C.C. al P.C.R.. a- flată în vizită în Finlanda, a avut o întâlnire cu tovarășul Kalevi Kivis,- toe. președintele Uniunii Democratice a Poporului Finlandez.Cu această ocazie, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, s-au transmis președintelui Uniunii Democratice a Popqrului Finlandez un salut cordial și urări de succes în activitatea consacrată înfăptuirii năzuințelor poporului finlandez.Mulțumind, tovarășul Kalevi Klvls- toe a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu călduroasa

urări de sănătate, de progres si prosperitate poporului român.în cursul întrevederii s-a efectuat un schimb de vederi privind preocupările actuale ale Frontului Democrației și Unității Socialiste și Uniunii Democratice a Poporului Finlandez, ca și unele aspecte ale situației internaționale. A fost relevată necesitatea mobilizării maselor populare, a tuturor forțelor revoluționare, progresiste. democratice, antiimperialis- te, în scopul reluării și consolidării cursului spre destindere, pentru împiedicarea amplasării de noi rachete cu rază medie de acțiune în Europa, retragerea și distrugerea celor existente. pentru încetarea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare. în primul rind nucleară, pentru întărirea securității, colaborării și păcii în Europa și în întreaga lume.
în dezbaterile Conferinței generale a A.I.E.A.

Folosirea atomuluiVIENA 11 (Agerpres). — La Centrul de conferințe Hofburg din Viena s-au deschis lucrările celei de-a 27-a sesiuni a Conferinței generale a Agenției Internaționale pentru Enerr gie Atomică (A.I.E.A.), la care participă delegații din cele 112 țări membre.Din România ia parte o delegație condusă de Octavian Groza, ambasadorul țării noastre la Viena.Timp de o săptămînă delegații vor examina și adopta hotărîri privind activitatea în anul viitor a agenției. Un loc central în cadrul dezbaterilor îl vor ocupa propunerile Secretariatului referitoare la creșterea contribuției agenției în direcția dezvoltării energeticii nucleare și aplicării în practică a tehnicilor și tehnologiilor nucleare.în acest scop se prevede ca A.I.E.A. să dispună de un fond de resurse de peste 22 milioane dolari pentru finanțarea unor proiecte de asistență tehnică în țările în curs de dezvoltare, ceea ce reprezintă o creștere de peste 15 la sută față de anul în curs. Totodată, vor fi examinate și ^doptate propunerile Secretaria-

în scopuri pașnice tulul referitoare la organizarea, în 1984, a noi seminarii, simpozioane, cicluri de studii și cursuri de pregătire, cu precădere pentru specialiști din țările în curs de dezvoltare, în domenii cum sînt : măsuri de siguranță pentru exploatarea centralelor nucleare, combustibilii nucleari, tratarea deșeurilor radioactive, aplicarea tehnicilor moderne în agricultură, industrie, medicină etc.Plenara a adoptat, marți, o rezoluție în baza căreia Republica Populară Chineză devine membru al A.I.E.A., ca urmare a cererii prezentate in acest sens de guvernul chinez și a punctului special înscris de țara noastră pe ordinea de zi a sesiunii.După prezentarea propunerii respective de către conducătorul delegației române și după hotărîrea adoptată de plenară, au luat cuvîn- tul șefii delegațiilor U.R.S.S., Japoniei, S.U.A, Nigeriei, Australiei, Indiei, Argentinei, Coastei de Fildeș și Luxemburgului, care și-au exprimat satisfacția față de decizia conferinței-
Reuniunea șefilor de delegații din țările nealiniateNAȚIUNILE UNITE — La Sediul din New York al Națiunilor Unite a avut loc reuniunea șefilor de delegații ale țărilor nealiniate participante' la cea de-a 38-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., care s-a desfășurat sub conducerea reprezentantului permanent al Indiei — țară

ce deține în prezent președinția mișcării de nealiniere. în cadrul reuniunii au fost, examinate o serie de probleme majore aflate în atenția O.N.U. care, în concepția țărilor nealiniate, reprezintă priorități pentru actuala sesiune a Adunării Generale.
ORIENTUL MIJLOCIU

® Noi încălcări ale acordului de încetare a focului în Liban • O 
declarație a primului ministru al KuweituluiBEIRUT 11 (Agerpres). — în noaptea de luni spre marți au fost semnalate intense schimburi de focuri între armata libaneză și milițiile Partidului Socialist Progresist — druz- — informează agenția France Presse, citind postul de radio oficial. De asemenea, pentru prima dată de la intrarea in vigoare a acordului de încetare a focului au avut loc ciocniri în zona aeroportului internațional de la. Beirut — Khalde, forțele rivale utilizînd arme de toate calibrele. Incidente armate au fost semnalate și pe artera rutieră Aley-Souk El Gharb la sud- est de capitală și in regiunea Iklim El Kharoub.în cursul zilei de marți schimburile ‘de focuri au continuat în zonele amintite cu o intensitate redusă.Pe plan politic — notează sursa citată — există încă obstacole in legătură cu fixarea locului și datei cînd urmează să se desfășoare Congresul de reconciliere națională, in conformitate cu prevederile acordului de încetare a focului. Pentru degajarea unei soluții general acceptabile urmează să se desfășoare în continuare copsultări între părțile interesate.

KUWEIT — Prințul moștenitor și prim ministru al Kuweitului,. șeicul Saad Al Abdullah Al Sabah, a declarat că țara sa își va coordona în continuare eforturile cu alte state arabe pentru a contribui la încetarea conflictului iranlano-irakian — informează agenția saudită de presă, S.P.A. Premierul kuweitian a subliniat, totodată, necesitatea întăririi unității țărilor arabe, în perspectiva reuniunii arabe la nivel înalt, preconizată să se desfășoare în luna noiembrie la Riad. Referindu-se la criza libaneză, el a reafirmat sprijinul Kuweitului pentru depășirea actualei situații dificile și a exprimat speranța că libanezii vor ajunge cît mai curînd la reconciliere națională.ATENA — Grecia a acceptat ce- • rerea oficială a Libanului de a trimite observatori pentru supravegherea respectării acordului de încetare a focului pe teritoriul liba- . nez, a anunțat purtătorul de cuvint al guvernului elen, Dimitris Ma- roudas.' El a precizat că cererea respectivă nu a fost adresată numai de guvern, ci de toate părțile interesate, inclusiv Partidul Socialist Progresist și alte patru partide politice din Liban.
Deschiderea Conferinței anuale a Partidului Conservator 

din Marea BritanieLONDRA 11 (Agerpres). — La Blackpool s-au deschis marți lucrările conferinței anuale a Partidului Conservator, partid de guvernămint în Marea Britanie.Referindil-se la conjunctura internă în care se desfășoară dezbaterile. agențiile de presă evidențiază
stagnarea activității economice și menținerea șomajului la nivelul record de 3,3 milioane, precum și o serie de divergente in legătură cu proiectele guvernamentale privind sistemul național de asigurări sociale. Se relevă, de asemenea, unele controverse din sinul conservatorilor în probleme de politică externă.

întrevederi ale tovarășului Micu Ceaușescu 
la BagdadBAGDAD 11 (Agerpres). — Tovarășul Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C.. președintele Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru Anul Internațional al Tineretului, care se află la Bagdad cu prilejul reuniunii regionale pentru Asia de Vest, consacrată pregătirii A.I.T., a avut întrevederi cu Taha Yassin Ramadhan. prim viceprim-ministru al guvernului irakian, și cu Nairn Haddad. președintele Adunării) Naționale, secretar general al Frontului Național Patriotic și Progresist din Republica Irak.Cu acest prilej, responsabilii Irakieni au rugat să fie transmise tova- rășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, calde mulțumiri pentru preocupările și eforturile sale privind dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Irak, pentru soluționarea pașnică a conflictelor și problemelor complicate din zonă și din lumea întreagă, pe baza respectării neabătute a independenței naționale și a dreptului fiecărei țări la dezvoltare de sine, stătătoare.în cursul întrevederilor au fost examinate aspecte ale raporturilor de colaborare dintre România și Irak și au fost subliniate dorința și posibilitățile de dezvoltare continuă a aces

tora în toate domeniile de activitate, îndeosebi în domeniul cooperării e- conomice și al schimburilor comerciale. precum și de întărire permanentă a conlucrării celor două țări pe plan internațional. în conformitate cu înțelegerile convenite de președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Saddam Hussein. iAbordîndu-se problemele Internaționale actuale, o atenție deosebită a fost acordată problemelor privind situația din Europa și Orientul Mijlociu. IA fost subliniată necesitatea împe- ; rioasă ca statele europene să acționeze pentru dezarmare și In primul rînd pentru dezarmare nucleară, pentru dezvoltarea politicii de colaborare. pace și securitate pe continent și in lume. A fost exprimată, totodată, necesitatea de a se acționa în mod neabătut si de a se depune noi eforturi pentru a se ajunge la încetarea conflictului armat dintre Iran și Irak, la rezolvarea problemei poporului palestinian și la normalizarea situației din liban.S-a relevat dorința comună de extindere și adîncire a relațiilor pe linie de tineret și de promovare a obiectivelor Anului Internațional al Tineretului.La întrevederi a participat Mihai Diamandopol. ambasadorul României la Bagdad.
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\ „Armele nucleare să fie scoase în afara legii!"

!--------- ■

i rază medie de acțiune în Belgia.* „Aceste rachete nu trebuie în nici i un caz să fie desfășurate in Bel- 
■ gia, nici acum, nici peste 18 luni" 

— se subliniază intr-o rezoluție 
adoptată de congres.

Apel la oprirea amplasării noilor rachetemasiv la manifestările de toamnă ale mișcării pentru pace din i perioada 15—22 octombrie, infor- ) mează agenția D.P.A. 1 s-a anunțat la Bonn, con.-uetui / a chemat „pe toți oamenii din ț R.F.G." să participe la acțiunile i ce vor fi organizate la Nordenham ’ și Bremerhaven — unde se află instalații militare — în cadrul săp- tămînii pentru pace.

Cerinfa unanimă a popoarelor europene

„Nici un fel de rachete pe continentul nostru!"VIENA 11 (Agerpres). — In Austria au fost încheiate pregătirile pentru marșul național al păcii programat să se deșfășoare la 22 octombrie, sub deviza „Nu - rachetelor «Pershing II» și «Cruise I». Nici un fel de noi rachete pe continentul european I Pentru o Europă liberă de arme nucleare I". La această manifestație de masă împotriva pericolului unui război nuclear, pentru pace și dezarmare și-au anunțat participarea peste 300 de organizații antirăzboinice, sindi.cale, de femei și tineret.Pe de altă parte, la Klagenfurt, centrul administrativ al celui mai sudic land austriac - a fost inaugurată „Săptămînă păcii" din Carinthia. Manifestarea este organizată din inițiativa secției de land a

Consiliului luptătorilor pentru pace și a unei serii de organizații obștești din Carinthia.In cadrul „Săptâminii păcii", în diferite localități din Carinthia vor avea loc numeroase demonstrații antirăzboinice, mitinguri, mese rotunde pe teme ale păcii și dezarmării. Inițiatorii intenționează să identifice noi modalități de intensificare a acțiunilor populației landului in favoarea păcii, pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru e- 11 rsA r i «“o 11 lit linalliberarea Europei de pericolul unei catastrofe nucleare.„Săptămînă păcii” constituie etapa finală a pregătirilor partizanilor păcii din Carinthia pentru manifes- 1 tația generală în favoarea păcii și , dezarmării, care va avea loc, la 22 octombrie, la Viena. 1
BRUXELLES 11 (Agerpres). — 

Partidul belgian Agalev, care re
unește grupările ecologiste din 
Flandra, s-a pronunțat, la con
gresul său de la sfirșitul săptă
mânii, împotriva staționării de noi 
rachete nucleare americane cu

Parlamentarii din partidul Aga-
lev, precum și din partidul similar 
valon Ecolo, au anunțat, zilele tre
cute, la Bruxelles, că au introdus, 
împreună, in forul legislativ suprem I 
al țării, moțiuni care cer interzice
rea prin lege a staționării, trans
portării sau fabricării de arme 
nucleare,

cute, la Bruxelles, că au introdus,

î 
î 
î 
î 
î 
î 
î

î

i
precum și organizarea 

unui referendum privind proiectata i 
staționare a rachetelor „Cruise" ’ 
in Belgia. )

*BONN 11 (Agerpres). — Comitetul principal federal al Partidului ecologist din R. F. Germania a adresat un apel populației vest- germane, Partidului Social Democrat și Uniunii sindicatelor vest-germane (D.G.B.) de a spune un „Nu necondiționat" staționării , noilor rachete nucleare americane \ cu rază medie de acțiune in R.F.G., precum și de a participa 
j Arsenalele nucleare — i BERNA 11 (Agerpres). — In un ‘ miting comun împotriva proiecta- l tei amplasări a noilor rachete ame- / ricane cu rază medie de acțiune pe \ teritoriul R.F. Germania, reprezen- 
1 tanți ai Partidului Social-Demo- ’ crat din cantonul Ziirich și ai or- ț ganizației Partidului Social Demo- 
i crat din R.F.G., din districtul înve- ? cinat Waldhut, au apreciat că tre- * buie depuse toate eforturile pen- tru împiedicarea realizării acestui plan.

ce din i ___ !. infor- * După cum L comitetul

reduse și desființate!Luînd cuvîntul la miting, deputatul elvețian social-democrat G. Braunschweig a subliniat că războiul nuclear nu cunoaște frontiere naționale, de aceea elvețienii ; trebuie să sprijine activ lupta opi- ț niei publice progresiste din Europa i împotriva amplasării rachetelor * „Pershiiig-2" și „Cruise" pe teritp- i, riul a cinci țări vest-europene. Tot- . odată, el a subliniat că trebuie să ' se desfășoare o luptă pentru redu- 1 cerea tuturor arsenalelor nucleare / existente în întreaga Europă. ț------------- k

*

.GENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

CREAREA AGENȚIEI LATINO-AMERICANE PENTRU SERVICII SPECIALE 
DE INFORMARE (A.L.A.S.E.I.) - prima agenție de presă cu caracter regional din America Latină, organizată sub forma unui „pool" al agențiilor naționale latino-americane și caraibiene — s-a anunțat în capitala Mexicului. Documentul de constituire a fosț semnat de Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Grenada, Haiti, Mexicul, Nicaragua, Panama, Republica Dominicană și Venezuela. Această acțiune, se arată la Ciudad de xico, se înscrie în eforturile statelor din regiune pentru realizarea noi ordini în domeniul informațiilor, iar A.L.A.S.E.I. își propune să zinte în mod veridic realitatea latino-americană și caraibiană,, prin sele naționale.

Me- une: pre- sur«
O DECLARAȚIE A PREȘEDIN

TELUI S.W.A.P.O. Luînd cuvîntul în cadrul unei conferințe de presă. la Moscova. Sam Nujoma, președintele Organizației Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), a criticat încercările unor cercuri de a condiționa în diverse feluri acordarea independenței Namibiei de probleme care nu țin de poporul namibian. Sam Nujoma a subliniat, totodată, că situația din Namibia capătă un caracter tot mai critic și exploziv, trupele de ocupație sud-africane intensificînd prigoana împotriva populației pașnice. Cu toate acestea, trupele Armatei populare de eliberare din Namibia acționează tot mai efi

cient nu numai în nordul, ci șl in sudul țării — a precizat Sam Nujoma.
CONGRESUL MONDIAL AL 

FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE 
DE ASTRONAUTICA și-a început lucrările la Budapesta. Participă 600 de specialiști din 35 de țări, intre care și România. în centrul dezbaterilor »e află căile și mijloacele de dezvoltare a colaborării internaționale în acest domeniu.

GUVERNUL GREC A ADRESAT 
S.U.A. UN PROTEST in legătură 
cu violarea spațiului aerian grecesc 
de către avioane americane partici
pante la manevrele N.A.T.O. din

Marea Egee „Display Determina
tion 83". Acest protest urmează u- 
nor demersuri diplomatice făcute 
de Grecia săptămînă trecută pen
tru violarea spațiultli aerian națio
nal.

COMUNICATUL COMUN IUGO- 
SLAVO-NICARAGUAN dat publicității la' încheierea vizitei' oficiale la Belgrad a lui Sergio Ramirez Mercado, membru al Juntei Guvernului de Reconstrucție Națională din Nicaragua, și a convorbirilor avute cu Mika Șpiliak. președintele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, evidențiază îngrijorarea față de situația politică și economică din lume, de pericolul pe care-1

prezintă amestecul străin In treburile interne ale altor state. în legătură cu situația de criză din America Centrală, părțile reafirmă necesitatea soluționării ei politice, cu participarea tuturor statelor implicate.
PREMIERA SPECTACOLULUI 

CU PIESA „GAIȚELE", de Ale
xandru Kirițescu a avut loc la Tea
trul „Nepszinhaz" din Budapesta. 
Regia este semnată de Dan Alessan- 
drescu, iar spectacolul va rămine 
pe afișele teatrului budapestan pe 
tot parcursul stagiunii.

ALIANȚA DEMOCRATICA DIN 
CIULE, de opoziție, a anunțat in ajunul celei de-a Vl-a „zile de protest național", că orice dialog cu guvernul este practic rupt, considered că acesta trebuie să dea garanțiile necesare în vederea revenirii la o viață politică constituțională și restabilirii instituțiilor democratice, într-un comunicat dat publicității la Santiago de Chile se precizează că Alianța democratică „studiază un plan de rezistență pentru restabilirea democrației".

r

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN SALVADOR. In departamentele salva- 
doriene San Miguel, Usulutan și Son Vicente se desfășoară lupte puter
nice între detașamentele Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Na
țională (F.M.L.N.) și trupele salvadoriene — informează agenția I.P.S. 
Potrivit postului de radio „Venceremos", insurgenții și-au instituit con
trolul asupra localității El Transito, situată la circa 112' km la est de 
San Salvador. Aceeași sursă precizează că în ultimele două săptămâni, 
forțele insurgente au reușit să-și instituie controlul asupra a 15 localități. 
De asemenea, unitățile F.M.L N. continuă să controleze importante sectoa
re ale șoselelor Panamericana și Litoral, traficul rutier spre estul țării 
fiind întrerupt.
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