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CREȘTEREA MAI ACCENTUATĂ
A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
— temelia sigură a progresului economic,
a ridicării nivelului de trai al poporului
Ne-am convins în anii construcției
socialiste că orice pas înainte în
creșterea productivității muncii, a
venitului național înseamnă, implicit,
și un pas inainte în ridicarea bună
stării oamenilor muncii, că între
progresul economiei naționale și asi
gurarea unor condiții mereu mai
bune de viață întregului popor există
o legătură indisolubilă. Recentele mă
suri adoptate de conducerea parti
dului și statului nostru pentru creș
terea retribuției personalului munci
tor și introducerea formei de retri
buire în acord global constituie o
nouă și elocventă dovadă că resur
sele pentru ridicarea nivelului de
trai nu le primim în dar, ci nj le asi
gurăm singuri, prin munca noastră.
Cu cît această muncă este mai bine
organizată și maj rodnică, adică mai
productivă, cu atît volumul acestor
resurse este mai mare. A obține re
zultate superioare
în creșterea pro
ducției și produc
tivității muncii, în
sporirea eficien
ței economice și a
venitului național
constituie în prezent o condiție vi
tală, esențială pentru aplicarea
neabătută a măsurilor stabilite de
conducerea partidului în vederea
creșterii veniturilor oamenilor mun
cii, pentru noT progrese in ridicarea
nivelului de trai al tuturor celor ce
muncesc.
Iată un calcul edificator în această
privință : creșterea cu 1 la sută a
productivității muncii față de planul
pe anul 1983 asigură, in industria re
publicană, un spor de producțiemarfă de peste 10 miliarde iei. Este
vorba, deci, de o importantă sursă
de sporire a avuției tării și a veni
tului național, care poate fi pusă și
trebuie să fie pusă în valoare prin
munca noastră mai bine organizată,
mai rodnică. Iar această cerință im
perioasă a fost evidențiată cu pu
tere, în ultima vreme, de secreta
rul general al partidului. în cuvîntările rostite, tovarășul Nicolae
Ceaușescu sublinia cu claritate
că recentele măsuri privind creș
terea retribuției personalului munci
tor au putut fi adoptate tocmai ca
urmare a rezultatelor bune obținute
In dezvoltarea și modernizarea eco
nomiei naționale. în același timp, se
cretarul general al partidului a atras
în mod stăruitor atenția că majora
rea veniturilor oamenilor muncii tre
buie să genereze pretutindeni, în fie
care întreprindere și la fiecare loc
de muncă, o preocupare sporită, o
înaltă răspundere pentru îndeplini
rea exemplară a planului pe acest
an și pe ansamblul cincinalului. Iar
în cadrul acestor preocupări un loc
central trebuie să-1 ocupe, așa cum
sublinia secretarul general al parti
dului, creșterea mai accentuată a
productivității muncii, astfel încît în
următorii cîțiva ani nivelul acesteia
să se dubleze. „Numai pe baza creș
terii mai puternice a productivității

muncii, a venitului național — arăta
tovarășul Nicolae Ceaușescu — vom
asigura ca majorarea retribuției să
fie reală, să ducă, realmente, la creș
terea mai puternică a bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului
nostru". Trebuie să avem, deci, per
manent în vedere că majorarea re
tribuțiilor nu înseamnă și creșterea
automată, de la sine, a veniturilor
reale ale oamenilor muncii. Ridica
rea nivelului de trai, material și spi
ritual, creșterea veniturilor se reali
zează în strînsă concordantă cu dez
voltarea generală a forțelor de pro
ducție, cu sporirea produsului social
și a venitului național. Numai în
aceste condiții creșterea retribuției
va putea, într-adevăr, să fie reală
și să ducă la ridicarea nivelului ge
neral de viață. Cu alte cuvinte, pen
tru a asigura creșterea mai susținută
a retribuției trebuie să asigurăm,

înainte de toate, o solidă temelie
economică, un plus de randament
în munca noastră de zi cu zi. Nu
întîmplător. în sistemul nostru de
planificare există o corelație econo
mică fundamentală, ce nu poate fi
încălcată : ritmul de creștere a pro
ductivității muncii trebuie să devan
seze ritmul de creștere a retribuției.
Care este semnificația practică,
concretă a acestei corelații ? Se știe
că ridicarea productivității muncii,
asigurînd creșterea cantității de bu
nuri produse într-o unitate de timp,
determină reducerea cheltuielilor le
gate de retribuția pe unitatea de
produs — în timp ce majorarea re
tribuțiilor acționează îri sens contrar,
adică sporește aceste cheltuieli. Ca
urmare, creșterea mai rapidă a pro
ductivității muncii decît retribuția
medie este de natură să acopere ma
jorarea cheltuielilor de retribuție pe
unitatea de produs șt Chiar să dimi
nueze costurile de producție în an
samblul lor. De fapt, tocmai o ase
menea cerință au în vedere și re
centele decrete ale Consiliului de
Stat, care se constituie în puternice
stimulente ale muncii de înaltă efi
ciență, mai productive, mai spornice.
Așa cum prevăd noile reglementări,
fiecare muncitor, tehnician sau spe
cialist, fiecare formație de lucru, co
lectivele atelierelor și secțiilor de
fabricație, colectivele de întreprin
deri pot să beneficieze de însemna
te venituri suplimentare prin creș
terea mai accentuată a productivită
ții muncii. Iată în acest sens un
calcul edificator.
Să presupunem că o brigadă com
plexă dintr-o secție a unei între
prinderi constructoare de mașini,
formată din 1 430 persoane, are
sarcina să realizeze într-'o lună
2 700 motoare. Pentru producția
planificată, brigada complexă, care

lucrează în acord global, va pri
mi 3 590 mii lei, respectiv 1330
lei de fiecare motor, cu condi
ția să realizeze întreaga canti
tate de motoare destinate exportului,
să nu depășească consumurile nor
mate la principalele materii prime,
materiale și combustibil și să res
pecte calitatea produselor.- Pentru
maiștri și personalul tehnic-productiv și de specialitate din secție s-a
prevăzut în plus și condiția de reali
zare în termen a întregii producții
fizice contractate în acord global.
în cazul în care toate cele 2 700
motoare se realizează în ' condițiile
stabilite, brigada complexă primește
întreaga sumă prevăzută în contract,
revenind în medie 2 510 lei pe per
soană. Dacă brigada complexă reu
șește — prin organizarea superioară
a producției și a muncii — să reali
zeze întreaga cantitate de motoare
cu un număr de
numai 1 300 per
soane,
această
brigadă va asigu
ra creșterea cu 10
la sută a produc
tivității muncii ;
drept urmare, va spori și retribuția
medie lunară, care va ajunge la
2 761 lei.
Desigur fiecare om al muncii
este interesat să-și asigure ve
nituri suplimentare. Dar așa cum a
subliniat secretarul general al parti
dului, la baza oricăror venituri su
plimentare trebuie să stea numai și
numai munca. Fie că este vorba de
un muncitor, de o echipă sau de un
colectiv întreg de întreprindere, ve
niturile suplimentare trebuie să aibă
la bază întîi și-ntîi o producție su
plimentară, realizată in condițiile
unei înalte productivități
muncii,
de calitate și cu o eficiența sporită.
Concluzia este limpede : numai
cînd. se asigură creșterea efectivă,
susținută a productivității muncii se
creează condiții economice reale pen
tru sporirea acumulărilor, a venitu
lui național, a nivelului de, trai al
oamenilor muncii. Dezvoltînd rațio
namentul, am putea foarte ușor se
siza reversul situației, dacă produc
tivitatea.. muncii ar crește în același
ritm sau ar rămîne în urma crește
rii retribuției medii, acumulările, în
primul caz, ar rămîne constante, cum
s-ar spune, economia națională ar
bate pasul pe loc, ceea ce, în timp,
ar face imposibilă aplicarea unor
măsuri de creștere a veniturilor oa
menilor muncii. în al doilea caz, cînd
ritmul de creștere al productivității
muncii ar rămîne în urma creșterii
retribuției medii, acumulările s-ar
micșora, ceea ce ar însemna înceti
nirea ritmului de creștere a venitu
lui național, de dezvoltare a econo
miei naționale și de ridicare a ni
velului de trai. Așadar, nu poate fi
vorba de progres economic și nici de
o îmbunătățire a nivelului de trai
(Continuare în pag. a IlI-a)
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SUCEAVA:
Producție
suplimentară
prin reducerea
cheltuielilor materiale
Activitatea susținută desfășu
rată de colectivele de oameni ai
muncii din unitățile industriale
ale județului Suceava pentru
realizarea ritmică a producției
fizice se concretizează în obți
nerea și livrarea suplimentară a
unor importante cantități de
produse. în perioada care a tre
cut din acest an, oamenii mun
ții suceveni au realizat peste
plan 3 900 tone pirită. 130
tone
zinc
în
concentra
te. 1 000 tone fier din mi
nereu de mangan preparat. 360
tone utilaje pentru prelucrarea
lemnului, mașini-unelte de pre
lucrat metale, confecții și altele.
Aceste sporuri de producție
s-au obținut în condițiile econo
misirii unor importante cantități
de materii prime, energie elec
trică și combustibil, cheltuielile
materiale fiind reduse cu 60,5
milioane lei. (Sava Bejinariu,
corespondentul „Scînteii").

FOCȘANI :
A intrat in funcțiune
prima capacitate
a laminorului de sîrmâ
Pe platforma industrială a
municipiului Focșani, în cadrul
întreprinderii metalurgice. a
fost pusă în funcțiune o primă
capacitate de producție a lami
norului de sîrmă. Sîrma lamina
tă obținută în noua capacitate de
producție este destinată pentru
oțel beton necesar construcțiilor.
Primele produse au și fost li
vrate beneficiarilor la parame
trii calitativi ceruți. în prezent
se acționează intens pentru ur
gentarea lucrărilor de montaj și
a probelor tehnologice la urmă
toarea capacitate de producție
pentru a fi pusă în funcțiune cit
mai curînd. (Dan Drăgulescu,
corespondentul ..Scînteii").

MURES:
însemnate economii
de energie
și combustibil
Oamenii muncii din industria
județului Mureș au obținut, de
la începutul anului și pînă în
prezent, importante economii
de energie electrică. Ei au eco
nomisit 11 638 megawați-oră
energie electrică. Totodată. în
contul economiilor, realizate în
principal pe seama conceperii
unor instalații de recuperare a
resurselor energetice refolosibile, se înscrie și cifra de 51 mi
lioane metri cubi gaze naturale.
De remarcat că aceste econo
mii au fost realizate în condi
țiile în care industria județului
Mureș a realizat, pe 9 luni din
acest an, o producție-mcrfă su
plimentară în valoare de peste
180 milioane lei. (Gheorghe
Giurgiu, corespondentul ..Scîn
teii").

Tovarășul Nicolae Ceausescu, împreună cu tovarășa
Elena Ceausescu, va efectua o vizită oficială
de prietenie in Republica Democratică Sudan
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, va efectua. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu,

Tovarășul general de armată Alexei Alexeevici Epișev
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, comandant su
prem al forțelor armate, a primit,
joi după-amiază, pe tovarășul gene
ral de armată Alexei Alexeevici
Epișev, șeful Direcției principale po
litice a armatei și flotei maritime
militare sovietice, care, in fruntea
unei delegații militare sovietice, face
o vizită pentru schimb de experien
ță la Consiliul Politic Superior al
Armatei Republicii Socialiste Româ
nia.
La primire au luat parte general
colonel Constantin Olteanu. membru
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., ministrul apărării na
ționale,
general-locotenent
Ilie
Ceaușescu, adjunct al ministrului

în județele Constanța, Tulcea, Pra
hova, Satu Mare, Sălaj, Cluj,
amintind doar cîteva din județele
mari cultivatoare. Esențial este
acum ca, așa cum s-a procedat în
multe-județe, unde recoltarea s-a
făcut manual, oriunde mai este
porumb de strîns să fie mobilizați
în aceste zile la cules toți locuitorii
satelor, astfel încît această lucrare
să se încheie în cel mai scurt timp.
Sînt culturi agricole — soia si
orezul — care se recoltează meca
nizat. Stringerea lor în bune con
diții presupune ca plantele să fie
uscate. Or. umezeala rezultată din
ploi ar putea îngreuna executarea
acestor lucrări. Iată de ce se im
pune ca acum să fie folosită fie
care oră bună de lucru în cîmn
pentru ca orezul șl soia să fie
strînse cît mai repede. Potrivit da
telor furnizate de Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare,
mai este de strîns recolta de soia
de pe 14 000 hectare, iar orezul
de pe aproape 10 000 hectare. Tre
buie făcut totul pentru ca în
această săptămînă întreaga recoltă
ce a mai rămas de cules să ajungă
în magazii.
Sfecla de zahăr trebuie recolta(Continuarc în pag. a Ill-a)

militare sovietice se înscrie în ca
drul legăturilor prietenești dintre
cele două țări și armatele lor.
în cursul convorbirii a avut loc un
schimb de păreri privind unele pro
bleme ale vieții internaționale, subliniindu-se necesitatea de a se inten
sifica eforturile pentru soluționarea
constructivă a marilor probleme ce
confruntă omenirea, pentru oprirea
cursei înarmărilor și adoptarea de
măsuri concrete de dezarmare, în
primul rînd de dezarmare nucleară,
pentru rezolvarea pe cale politică,
prin tratative, a tuturor diferende
lor dintre state, pentru promovarea
cauzei destinderii, securității, păcii,
înțelegerii și colaborării în Europa
și în întreaga lume.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă caldă, tovărășească.

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Președintele Republicii Socialiste
România,
tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a primit, joi dimineața,

pe Badri Kerim Kadhim, care și-a
prezentat scrisorile de acreditare în
calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Republicii Irak
în țara noastră. (Continuare în
pagina a V-a).

Ambasadorul Republicii Austria
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, în ziua de 13 octom

brie, pe Andreas Berlakovich, care
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare în calitate de ambasador

extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Austria în țara noastră.
(Continuare în pagina a V-a).

Ambasadorul Regatului Belgiei
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
în ziua de 13 octombrie, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, a primit

pe Jean Frans Maes, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Regatului Belgiei in
tara noastră. (Continuare în pagina
a V-a).

Publicistul francez Michel P. Hamelet
Președintele Republicii Socialiste
România,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, a primit, joi la amiază,
pe publicistul francez Michel P.
Hamelet. împreună cu soția, doamna
Yvonne Hamelet; care se află într-o
vizită în tara noastră.
Exprimînd întreaga gratitudine
pentru întrevederea acordată și pen
tru posibilitatea oferită de a vizita
România, precum și satisfacția de a
se reîntîlni cu șeful statului român,
oaspetele a rugat pe președintele Re
publicii Socialiste România să pri
mească. în semn de profundă cinsti
re', un exemplar omagial al
cărții „Adevărata Românie a lui
Ceaușescu" pe care a publicat-o re
cent în Editura Nagel din Paris.

Inmînînd volumul, publicistul fran
cez Michel P. Hamelet a subliniat
că elaborarea acestei lucrări consti
tuie un semn al înaltei prețuiri față
de personalitatea președintelui Româ
niei. față de gindirea sa novatoare
și activitatea neobosită pusă în sluj
ba binelui si fericirii poporului ro
mân. întăririi prieteniei și colaboră
rii între poiooare, cauzei destinderii,
securității și dezarmării. edificării
unei lumi fără a.rme nucleare și fără
războaie, o lume a păcii, înțelegerii
și colaborării între toate națiunile
lumii. în același timp, oaspetele a
subliniat că noul volum consacrat tă
rii noastre este menit să răspundă
interesului tot mai mare pe care
opinia publică din Franța îl mani

festă fată de România, de politica sa
internă și externă, față de ro
lul deosebit al tovarășului Nicolae
Ceaușescu în edificarea noului des
tin al poporului român, față de pres
tigioasa sa contribuție la solutionarea
celor mai arzătoare probleme ale
lumii contemporane.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit pentru volumul ce i-a fost
oferit și a subliniat că apariția aces
tei noi lucrări dedicate realităților
românești de astăzi constituie încă o
contribuție la mai buna cunoaștere
a României în Franța, la întărirea ne
mai departe a prieteniei tradiționale
între cele două popoare.
întrevederea s-a desfășurat intr-a
atmosferă cordială.

Ziaristul egiptean Hamdi Fwad, redactor șef al ziarului „Al Ahram“
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, joi după-
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Momente ale epopeii naționale
(detaliu)
Relief, ghips de Gh. ADOC

„„.Pretutindeni și totdeauna,

același vis, aceeași energie, aceeași
*
voință, același ideal"

*

Emoționante mărturii ale statornicei aspirații spre Unire și
Unitate a poporului român, ale luptei sale pentru libertatea
și independența patriei, exprimate prin glasul oamenilor
de cultură și artă
Pagina a ll-a

amiază, pe ziaristul egiptean Hamdi
Fwad, redactor șef al ziarului „Al
Ahram".

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a acordat un interviu
pentru ziarul egiptean „AL Ahram".

( PENTRU O LUME A PĂCII

Niciodată Euroșima!

român

• Ieri dimineață, porumbul mai era de recoltat de pe 6 la sută din suprafața culti
vată, soia — de pe 5 la sută, orezul de pe 35 la sută, iar sfecla de zahăr — de pe 58 la sută
din suprafață.
• Pretutindeni să se acționeze energic pentru ca toate produsele să fie culese neîntîrziat și să fie mai repede transportate și puse la adăpost, spre a se evita orice pierderi de
recoltă.
• Griul mai este de însămințat pe 16 la sută din suprafața planificată, ceea ce impune
să se lucreze în două schimburi la arat și pregătirea terenului și întreaga zi-lumină la se
mănat, spre a se încheia această lucrare în cîteva zile.
un număr mai mare de locuitori ai
satelor, să se organizeze în două
schimburi executarea arăturilor și
pregătirea terenului, spre a se crea
mecanizatorilor un front larg de
lucru, din zori și pînă se întunecă.
Sub nici un motiv grăbirea ritmu
lui de lucru nu trebuie să se facă
în detrimentul calității lucrărilor !
Dimpotrivă, datoria de mare răs
pundere a mecanizatorilor, specia
liștilor și cadrelor de conducere din
unitățile agricole este de a respec
ta riguros normele tehnice la pre
gătirea terenului și semănat, spre
a se asigura densitățile optime pre
văzute, întrucît de aceasta depinde
în mod hotăritor nivelul recoltelor
sporite din anul viitor.
Tot atît de urgentă în aceste zile
este stringerea în întregime a re
coltei care se mai află în cîmp.
Ploile din ultima perioadă. însoțite
de scăderea temperaturii, consti
tuie un serios avertisment pentru
cei care au tergiversat culesul și
transportul produselor. Din analiza
stadiului lucrărilor de sezon rezul
tă că în cîmp. în grădini. în vii si
livezi mai este mult de lucru. Ast
fel. în seara zilei de 12 octombrie
mai era de strîns porumbul de pe
135 000 hectare — 6 la sută din su
prafața cultivată. Cele mai mari
restante la cules se înregistrează

apărării naționale și secretar al Con
siliului Politic Superior al Armatei,
A fost de față E.M. Tiajelnikov,
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București.
în timpul întrevederii au fost evo
cate tradiționalele relații românosovietice, care se dezvoltă potrivit
înțelegerilor convenite cu prilejul
dialogului la nivel înalt, exprimîndu-se dorința de a se acționa în con
tinuare pentru întărirea bunelor ra
porturi de prietenie și colaborare
dintre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, dintre România și Uniunea So
vietică, în folosul popoarelor noas
tre. al cauzei generale a păcii și so
cialismului.
S-a apreciat că vizita delegației

Ambasadorul Republicii Irak

STRINGEREA Șl DEPOZITAREA NE1NT1RZIATĂ
A ÎNTREGII RECOLTE!

După timpul frumos din ultime
le săptămîni. a plouat în cea mai
mari parte a tării, iar temperatu
rile au scăzut la nivelul celor spe
cifice anotimpului în care ne gă
sim. Ploile sînt binevenite, apa
rezultată asigură încolțirea si răsă
rirea semănăturilor de toamnă,
permite o pregătire mai bună a
terenului acolo unde însămintările
nu s-au încheiat. Cu toate că ploi
le au încetat, este posibil ca de la
această dată să intervină schimbări
și mai profunde în evoluția vremii,
ceea ce impune să fie luate măsuri
energice în vederea mobilizării tu
turor forțelor pentru încheierea
lucrărilor agricole de toamnă.
Deosebit de important în aceste
zile este să se acționeze cu fermi
tate și răspundere pentru încheie
rea grabnică a însămințării griului.
Timpul este înaintat și, de aceea,
nicăieri și sub nici un motiv nu
mai poate fi admisă nici o întîrziere la semănat. Cu deosebire tre
buie să se acționeze în acest sens
în județele Gorj, Vaslui. Botoșani,
Prahova, Timiș unde sînt locali
zate cele mai mari rămîneri în
urmă. Hotăritor este acum ca, ori
unde mai este de pus sămință de
grîu în pămînt. să se elibereze
imediat terenurile de resturi vege
tale, mobilizîndu-se în acest scop

Democratice Sudan. Gaafar Mohamed
Nimeiri, și a doamnei Buthayna
Nimeiri, în ultima decadă a lunii oc
tombrie 1983.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Puternică mobilizare a forțelor de la sate pentni

încheierea grabnică a insămInțărilor,

o vizită oficială de prietenie în Re
publica Democratică Sudan, la invi
tația președintelui Uniunii Socialiste
Sudaiieze, președintele Republicii

*
<

De cînd e lumea
lume, glasul înțelep
ților a osîndit răz
boiul : „Sub vină grea
se-ndoaie / Cei ce-ndeamnă la războaie"
(Esop) ; „Nebuni ce
sînteți. voi care căutați gloria în luptă și
credeți că puteți pune
capăt suferinței oame
nilor prin sulițele
războinice" (Euripide);
„Pe cine a trimis în
război știe fiecare ;
dar în loc de bărbați,
se întorc la casa fie
căruia urne de cenu
șă" (Eschil); „Nimeni
nu este atît de nebun
să aleagă războiul în
locul păcii ! In timp
de pace, copiii își în
groapă părinții, iar în
timp de război, pă
rinții pe copii" (He
rodot) ; „Fiecare fe
meie blastămă răz
boiul" (Homer)... Dar
și înțelepciunea popu
lară. cernută prin sita
istoriei și-a veacuri
lor de
experiență,
spune același lucru :
„Pacea, rivna celor în
țelepți, și vrajba, a
celor nebuni": „Cine
cunoaște ce dar aduce
pacea, cu nimeni nu
se sfădește": „Cel ce
împacă pe altul, pacea
de el se ține": „Pacea
să-ți fie gîndul tău.
pacea — cuvîntul tău
pacea — cinstea cea
mai mare" (proverbe
românești).
Mesajul de pace ro
mânesc. dînd expresie
remarcabilă voinței și
aspirațiilor
nutrite
dintotdeauna de po
porul nostru, este in

disolubil
legat
de
structura loială, prie
tenoasă. onestă, a unei
națiuni, proiectată in
spusele
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu :
„Problema păcii, pro^
blema asigurării vieții
popoarelor constituie
problema fundamen
tală și obligația supre
mă a fiecărui guvern,
a fiecărui partid poli
tic, care dorește să
joace un rol în conMihai STOIAN

ducerea unui stat, în
viata politică a unei
țări. De aceea, noi ne
pronunțăm ferm pen
tru unirea tuturor eiorturilor și dezvol
tarea colaborării cu
toate partidele și for
țele politice de pretu
tindeni în lupta pen
tru
pace,
pentru
dezarmare, pentru o
lume fără războaie".
Dintotdeauna. omulom a repudiat, lucid,
confruntarea armată,
fie că lupta se ducea
cu sulițe, arcuri, săgeți
și ghioage, fie că se
poate duce cu rachete
ultrasofisticate. apo
caliptice mijloace de
distrugere in masă.
Iată cum descrie, cît
de realist posibil, au
torul cărții de răsunet
mondial.
„Destinul
Pămintulul". efectele
unui conflict nuclear :
„In primele clipe,
după o ofensivă cu

10 000 de megatone,
bulgări de foc orbitori
apar deasupra metro
polelor. orașelor si
suburbiilor, ca tot atît
de multi sori, mai or
bitori decît astrul în
suși. Simultan. cei
mai multi locuitori
vor fi iradiați. striviți,
arși de vii. Radiația
termică va supune
peste 1,5 milioane de
kilometri
pătrați...
unei călduri de 40 ca
lorii pe . centimetru
pătrat — temperatură
la care nu rezistă
carnea
omenească.
Zeci de milioane de
persoane vor fi trans
formate în vapori... in
continuare va domni
o căldură atît de in
tensă. încît tot ce poa
te arde va arde spon
tan, In cele zece se
cunde care urmează
impactului
fiecărei
bombe, din centrul a
mii de explozii se vor
propaga unde de șoc...
ce vor exercita o pre
siune de cel puțin 0,35
kg/cm pătrat, distrugînd sau pulverizînd
toate locuințele, imo
bilele și alte instalații
— de fapt tot ceea ce
a fost construit de
om... Apoi. în timp ce
praful se ridică de pe
sol în nori groși și
, ciupercile atomice se
lățesc, unindu-se une
ori unele cu altele,
formînd bolți imen
se, ziua va face loc
nopții".
(Continuare
în pag. a IV-a)

Adunări și mitinguri ale oamenilor muncii
pentru dezarmare și pace, pentru oprirea
amplasării noilor rachete în Europa!
Relatări în pagina a IV-a
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„...PRETUTINDENI Șl TOTDEAUNA, ACELAȘI VIS,
ACEEAȘI ENERGIE, ACEEAȘI VOINȚĂ, ACELAȘI IDEAL"
Emoționante mărturii ale statornicei aspirații spre Unire și Unitate a poporului
roman, ale luptei sale pentru libertatea și independența patriei,
exprimate prin glasul oamenilor de cultură și artă
r-

„Unirea a fost încununarea victorioasă a luptei seculare duse de cele mai înaintate
forțe ale poporului român din Moldova, Muntenia și Transilvania, de cărturarii
și marii gînditori ai neamului, a activității desfășurate de elementele revoluționare,
de militanții socialiști, a aspirațiilor și voinței întregului popor român46.
NICOLAE CEAUȘESCU

în albia aceleiași istorii
Unul dintre cele mai cît rezultatul firesc al
importante
evenimente unirii lor spirituale.
politice ale istoriei noas
La urma-urmelor. orice
tre este fără nici o îndo român este unit cu orice
ială Unirea — primul în
făptuitor al ei fiind Vodă
Pătrașcu. supranumit Mi
Nichita STĂNESCU
hai Viteazul, iar al doilea
semnatar al ei fiind Ale
xandru Ioan Cuza. în
urma hotărârilor celor
două
parlamente. ale român din punct de ve
dere spiritual.
Moldovei și Munteniei.
Prima treaptă a Româ
Subliniem acest fapt ar
hicunoscut pentru impor niei către universalitate a
tanta lui politică dintr-un fost unirea cu ea însăși.
în fond și de fapt, ce
cu totul si cu totul alt
punct de vedere : Unirea înseamnă Unirea ?
Unirea înseamnă repu
politică a românilor nu a
fost si nu este altceva de- nerea unei spiritualități

coerente pe făgașul unei
unice istorii. De fapt. Unirea înseamnă unirea is
toriilor unui popor intr-o
unică istorie.
Istoria poporului nos
tru. prin unificarea des
tinului ei, și numai prin
unificarea destinului ei,
poate face și face parte
integrantă din istoria uni
versală.
Astăzi, cind aniversăm
cu mindrie Unirea po
porului nostru cu el în
suși, ne surîd ochii de
bucurie spirituală și gindurile de bine ne tin loc
de inimă.
Ave. România !

„Limba cea părințască

nebiruit martur ni iaste“
„Rumânii, cîți să află lăcuitori la Țara
Ungurească și la Ardeal și la Mararnoroșu, de la un loc sintu cu moldovenii și
toți de la Rîm să trag."
GRIGORE URECHE
„Letopisețul Tării Moldovei*
„Biruit-au gindul să mă apucu de
această trudă, să scoț lumii la vedere felul
neamului, din ce izvor și seminție sintu
locuitorii țării noastre, Moldovei și Țării
Muntenești și românii din țările ungurești,
cum s-au pomenit mai sus, că toți un
neam și odată discălecați sintu."
MIRON COSTIN
„De neamul moldovenilor"

„Insă rumânii ințeleg nu numai ceștea
de aici, ce și den Ardeal, carii încă și mai
neaoși sînt, și moldovenii, și toți cîți și
intr-altă parte să află și au această lim
bă, măcară fie și cevași mai osebită în
niște cuvinte den amestecarea altor limbi,
cum s-au zis mai sus, iară tot unii sînt.
Ce dară pe aceștea, cum zic, tot romanii
îi ținem, că toji aceștea dintr-o fîntînă au
izvorît și cură".
STOLNICUL CONSTANTIN CANTACUZINO
„Istoria țării rumânești"

„...Aceștia dară mai sus pomeniți și în
toată lumea cu nume nemuritoriu vestiți
romani, nepoții adecă și strănepoții elini
lor troadeni, sînt moșii, strămoșii noștri a
moldovenilor, muntenilor, ardelenilor și a
tuturor oriunde să află a romanilor, pre
cum și singur numele cel de moșie ne
arată (români chemîndu-se) și limba cea
părințască (care din romanească sau lătinească iaste) nebiruit martur ni iaste."
DIMITRIE CANTEMIR
„Hronicon*
„In Dachia cea veche, în carea împă
ratul Traian au așezat pre romani, mai
mulți lăcuitori sînt români, decît toate alte
neamuri, că în Țara Ardealului românii cu
mulțimea întrec pre toate alte neamuri
care sînt întru aceste pămînturi. Iară în
Țara Românească și în Moldova mai cu
samă singuri românii sînt lăcuitori".
SAMUIL MICU
„Scurtă cunoștință a istorii românilor*

„Urmașilor mei Văcărești I
Las vouă moștenire :
Creșterea limbei românești
Ș-a patriei cinstire".
IENĂCHIȚA VACARESCU

„Unitatea națională fu

visarea iubită a voievozilor

noștri cei viteji, a tuturor
bărbaților noștri cei mari“
„Vrem să fim o nație una, puternică și
liberă prin dreptul și datoria noastră, pen
tru binele nostru și al celorlalte nații, căci
voim fericirea noastră și avem o misie a
împlini în omenire. [...].
Unitatea națională fu visarea iubită a
voievozilor noștri cei viteji, a tuturor băr
baților noștri cei mari, care întrupară în
sine individualitatea și cugetarea poporu
lui, spre a o manifesta lumei. Pentru dinsa ei trăiră, munciră, suferiră și muriră.
Pentru dînsa Mircea cel Bătrîn și Ștefan
cel Mare se luptară toată viața lor în
delungată și traseră asupră-le năvălirea
îngrozitoare a turcilor, pentru dînsa Mihai
cel Viteaz cade ucis in Cîmpul Torda, pen
tru dînsa Șerban Cantacuzino bea otravă,
pentru dînsa Horia moarte cumplită pe
roată sufere".
NICOLAE BĂLCESCU
„Mersul revoluției in istoria românilor*

„Unirea Principatelor a fost visul de
aur, țelul isprăvilor marilor bărbați ai
României, al lui lancu Huniad, ca și al
lui Ștefan cel Mare, ca și al lui Mihai
Viteazul, al lui Vasile Vodă, ca și al lui
Matei Basarab. (...) Unirea Principatelor
este singurul mod în stare de a consolida
naționalitatea românilor, de a le da dem
nitate, putere și mijloace pentru a îm
plini misia lor".
„Dorința cea mai mare, cea mai ge
nerală. acea hrănită de toate generațiile
trecute, acea care este sufletul genera
ției actuale, acea care împlinită va face
fericirea generațiilor viitoare este Unirea

Principatelor intr-un singur stat, o unire
care este firească, legiuită și neapărată,
pentru că în Moldova și în Valahia sîntem același popul, omogen, identic ca
nici un oltul, pentru că avem același în
ceput, același nume, aceeași limbă".
„Eu nu recunosc nimănui dreptul să

zică că Unirea e actul său individual,
proprietatea sa exclusivă ; Unirea e actul
energic al întregei națiuni române (...)
Unirea națiunea a făcut-o..."

MIHAIL KOGALNICEANU
„Opere"
„In visurile mele înflorit se arată viito
rul României. Sîntem milioane de ro
mâni I...
...Ce ne lipsește ca Să ajungem un
neam tare ? Unirea, numai Unirea 1... Să
trăiască Unirea românilor I
Urarea și închinarea mea este ca această strălucită zi, în care ne-am adu
nat ca să serbăm falnica umbră a lui
Ștefan, patronul faptelor mărețe, această
zi să fie și pornirea unei strîns încleștate
legări între noi de a lucra cu toții la
rădicarea din țărînă a României, și de a
ne trezi în sfîrșit la glasul eroicului său
trecut, strigînd cu toții : Trăiască unita
Românie I".
C. NEGRI
„Toast 1848“

„Istoria românilor ne arată că unirea
a fost totdeauna țelul cel mai dorit al
lor ; de la descălicătoare și pînă astăzi
ea a germinat nu numai în spiritul băr
baților acelora care au îndrăznit a cu
geta glorie și mărire pentru poporul ro
mân, dar chiar în spiritele acelora care
nu s-au suit cu gindul decît pînă la con
servarea gintei. Ori de cite ori viitorul a

Cultivînd artele păcei pe al său pămînt
bogat ?"
GRIGORE ALEXANDRESCU
„Concordia"
„Fii ai României, frații mei de sînge,
Răscoliți cenușa vetrei strămoșești,
Și văpaia slavei din trecut va-ncinge
Inimile voastre mari și bărbătești.
S-apărăm a noastre drepturi vechi
și sfinte,
Pe dușmanii noștri singuri să-i zdrobim,
Să săpăm cu pala ale lor morminte,
Și într-o unire toți să ne silim
Șă dăm țării noastre vie strălucire,
S-o nălțăm cu fală pîn’la nemurire I".
AL. SIHLEANU
„La patrie"

„Pe-al nostru steag e scris : „Unire,
Unire-n cuget și-n simțiri" —
Și sub măreața lui umbrire
Vom înfrunta orice loviri.
Acela-n luptă grea se teme
Ce singur e rătăcitor ;
Iar noi, uniți în orice vreme,
Vom fi, vom fi învingători I".
ANDREI BARSEANU
„Steagul nostru"

„Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan,
Corvine,
Româna națiune, ai voștri strănepoți.
Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine,
„Viața-n libertate ori moarte I" strigă toți.
Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate

HORA ARDEALULUI
Hai să dăm mină cu imînâ
Cei cu inima română
Să-nvirtim hora frăției
Pe pămintul României I

Ardeleni, lumea ne vede I
România-n noi se-ncrede,
Căci de-acum românu-n lume
A fi vrednic de-al său nume l

A sosit ziua dreptății I
Ziua sfîntă-a libertății I
Tot creștinu-nveselește,
România-ntinerește.

Ura, frați, în fericire I
Ura, frați, într-o unire,
Să-nvîrtim hora frăției
Pe pămîntul României.

Ardelean, copil de munte I
lan rădică-acum cea frunte
Și te-nsuflă de mindrie,
Că-mi ești fiu de Românie I

VASILE ALECSANDRI
(mai 1848)

"Tsurîs României, fiii ei nu au lipsit de a
aspira către unire. Radu Negru și Dragoș [...] au urzit unirea ; Ștefan cel Mare
a încercat-o, Mihai a realizat-o cîtva timp
în toată întinderea ei. Boierii țării și Divanurile ad-hoc au cerut-o la 1830 și la
1857 ; Unirea este efectul luptei seculare
în contra cotropirilor, luptă prin care
ne-am putut conserva naționalitatea ; ea
este simbolul dorinței de a fi, garanția
cea mai puternică și mai temeinică în
contra tendințelor și ambițiunilor din
afară”.

Și oarba neunire la Milcov și Carpați I
Dar noi, pătrunși la suflet de sfinta
libertate,
Jurăm că vom da mina să fim pururea
frați I"
ANDREI MUREȘANU
„Un răsunet"
„Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie,
Țara mea de glorii, țara mea de dor ?
Brațele nervoase, arma de tărie,
La trecutu-ți mare, mare viitor I"

ION GHICA
„Convorbiri economice*

„Români I Dulce e Unirea I Ascultați...
glasu-i răsună...
De la fiii României cere patrie
comună... (...)
Cind citim în vechea carte a istoriei
străbune
Virtuți mari, ilustre fapte ale nației române,
Care inimă stă rece ? care suflet nemișcat?
Cine n-are dor să vază țara sa în fericire,
Cu legi bune, cu legi drepte, în tărie
și-n unire,

„Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie,
Tînără mireasă, mamă cu amor I
Fiii tăi trăiască numai în frăție
Ca a nopții stele, ca a zilei zori.
Viața în vecie, glorii, bucurie,
Arme cu tărie, suflet românesc.
Vis de vitejie, fală și mindrie,
Dulce Românie, asta ți-o doresc I"

M. EMINESCU
„Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie*

I
*

p.
Trei litere
arzind pe culmi
de dor
de-al omeniei soare
încălzite,
dinspre trecut
în azi,
spre viitor
urcind cu trei columne
infinite I
Ca o tulpină-nmânunchind
trei flori
cu care ne
împodobim cetatea,
unde-n străbuna casă
trei surori
vor să-și serbeze-n veacuri
libertatea I
Trei litere
ca trei culori de preț
pe care
le adună
tricolorul,
din grîu mănos,
din cer de Voroneț,

din sînge cit ne-a adăpat
ogorul I
Trei litere —
ca razele de mai
ce-au frînt domnia
beznei
și-a tristeții I
Cu ele-ncep
in românescul grai
cuvintele
supreme ale vieții I
Și ele-s :
rădăcină,
trunchi
și rod.
Pridvorul casei.
Timpla !
Temelia I
NOI,
P.C.R. CIND SPUNEM,
SPUNEM TOT :
POPORUL I
CEAUȘESCU I
ROMÂNIA I

Victor TULBURE

„Suntem o_ființă pe care
Carpațij nu o despart,

cj o înțregeșcj^
„Istoria povestește izbînzile și suferin
țele, gloria și urgia pe cari le-a gustat și
le-a îndurat neamul nostru nefericit ade
seori și pdrurea cu același instinct și cu
același gînd de unire. Cronicari și istorici,
— moldoveni, ardeleni și munteni, — ne
contenit cu aceeași grije : să nu uităm
că suntem același neam, dir» aceeași
tulpină. [...] Ne-am lipit de Carpați cind
au năvălit valurile invaziilor și ne-am
sculat iarăși, după cutremurile cari pă
reau că ne îngroapă, cu aceeași con
știință întărită că suntem români. ...Ne-am
păstrat aceeași limbă fără deosebiri pro
funde, fără dialecte, așa ca moțul din
Ardeal să înțeleagă pe munteanul de la
Dunăre și pe plăieșul din Moldova.
Suntem o ființă pe care Carpații nu o
despart, ci o întregesc !".
BARBU ȘTEFANESCU DELAVRANCEA
„Opere*
„Poporul român are pretutindeni ace
leași apucături, același temperament, aceleași obiceiuri, același fel de a vedea
și de a simți, aceeași ființă morală, și nu
avem decît să nu ne depărtăm de obîrșia
neamului nostru, pentru ca una să fim cu
toții, uniți sufletește".

IOAN SLAVICI
„Unitatea noastră culturală"
„Pentru marea, istorica adunare na
țională de la Alba lulia unde s-a hotărît
alipirea Transilvaniei la patria-mumă n-a
fost nevoie de o deosebită pregătire a
opiniei publice. Pregătirea se făcuse vre
me de sute de ani.

LUCIAN BLAGA
„Hronicul și cîntecul vîrstelor*
„...după biruința principiului național,
statele, cît de mici, sînt națiuni.
Iar națiunile sint o formă organică a
umanității.

Nici o metodă nu le poate nimici, cum
ele nu sînt rezultate din exercițiul nici unei
metode. Ele sînt «născute, iar nu făcute»."

NICOLAE IORGA
„Se pot distruge popoare ?“
„Dincolo de frontierele vremelnice, ca
un reflex al instinctului popular și ca o re
zultantă a evoluției de veacuri, se înstăpînise în toate inimile lozinca Unirii. Cu o
frenezie nestăvilită se rostogolea pretu
tindeni valul biruitor, noi nu eram decît
martorii unui proces istoric, îndeplinind
porunca fatală a vremilor. Societatea în
treagă din România-veche, lăsînd la o
parte raționamentul politicei curente și
calculele diplomaților. apucase pe acest
făgaș, de unde nu mai era întoarcere. In
toate domeniile vieții publice, în școală,
în armată, în saloane, ca și în cătune,
în mii de glasuri și în diverse forme
vorbea sîngele românesc, rostindu-și sen
tința lui inapelabilă, prinsă atît de su
gestiv de graiul înflorit al lui Delavrancea : «Suntem una, un singur trup re
vărsat de amîndouă părțile munților, Car
pații ne sunt șira spinării™»".

OCTAVIAN GOGA
„Ideea națională"
„Mult încercatul nostru popor, după ne
spuse amărăciuni, • găsește în propria-i
durere și jertfă încordarea supremă. Le
giunile biruinței se adună ; și am simțit
în întreg sufletul acestui popor atîta
voință de a se elibera de tragicul întu
neric al trecutului, incit nu este putere
care să mai poată opri fapta, cum nu
este putere care să poată stăvili răsăritul
de soare.
Ne-am unit în sfîrșit cu
acesta
este faptul istoric."

MIHAIL SADOVEANU
„Zile istorice"

împlinitul vis de milenii

Momente ale epopeii naționale

(Relief, ghips de GH. ADOC)

Unirea.
care ne-a păstrat in isto
Dor. „Pohtă pohtită". rie si a împiedicat tărina
Obsesie si ea multimile Si cenușa să ne umple
nară, după cum multimi stemele.
Un cuvînt-tdee, în jurul'
lenară e vatra in care
arde
flacăra
vieților căruia am întocmit zid de
cetate si de care ne-am
noastre.
De la Burebista. unind
trupurile semințiilor dace
Gheorghe TOMOZEI
la Mihai Viteazul, procla
mând la Alba lulia împli
nirea Marelui Vis. repede lăsat luminați. El ne-a
îngenuncheat de destin fost bucătura si băutura.
la Cuza ajuns pe tronul El ne-a fost dulcele si
unirii a două țări româ sarea.
nești. cărora Decembrie
în fiecare decembrie,
1918 le-a adaos si coroa clopotele Albei lulii rit
na celei de a treia, cea mează cîntecul maiestuos
definitivă, cea fără de al Unirii. Și al iubirii. Ne
moarte, istoria ne-a văzut inălfăm cu mindrie statu
zugrăvindu-i bolțile cu o ra si ne lăsăm ninși de
neprihănită a atrudă inspirată si cu o zăpada
cestui cîntec de parcă s-ar
credință fără egal.
așeza pe noi semnele li
Unirea : Iată simbolul nei fundamentale scrieri.

Grupaj realizat de Ioan ADAM ?! Emil VASILESCU

în fiecare decembrie,
Iau drumul Albei lulii
Tudor și lancu, și Eminescu, pentru a rupe col
tuce din plinea fumegînd
miresme a Capitalei Uni
rii si spre a-$i reîntemeia
făpturile pierite peste lu
tul îmbelșugat al lui Ho
rea și cu al soților lui,
Cloșca și Crișan.
Si mergem la Alba lu
lia noi toti, cei ce trăim
azi, acum, pe acest pă
mânt românesc slujindu-l
cu meșteșugurile si cu
neodihna ce ne sînt po
doabe ale simțirii.
Mergem cu credința
în împlinirea Idealurilor
noastre sociale, în izbînda păcii, in împlinirea
unui meritat mai-bine al
obștii, cu credința In
Unire.
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ÎN AGRICULTURĂ
?rintr-o temeinică organizare a muncii și folosirea cu randament sporit a mijloacelor mecanice

INSĂMINȚĂRILE - ÎNCHEIATE GRABNIC PE TOATE SUPRAFEȚELE!
Alte județe raportează încheierea
lucrărilor de toamnă
Lucrătorii ogoarelor din județul Dîmbovița raportează încheierea
recoltării porumbului de consum în ogor propriu, a soiei și cartofilor
de pe întreaga suprafață planificată.
în telegrama adresată cu acest prilej TOVARĂȘULUI NICOLAE
CEAUȘESCU, de către Comitetul județean Dîmbovița al P.C.R., se
spune, între altele :
Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar general, că. în pre
zent, mecanizatorii, țăranii cooperatori, lucrătorii întreprinderilor
agricole de stat, specialiștii acționează pe un front larg pentru
încheierea în următoarele 2—3 zile a însămînțării griului. în același
timp, acționăm cu toate forțele la recoltarea fructelor și legumelor,
la strînsul și depozitarea furajelor, pentru onorarea în cele mai bune
condiții a prevederilor la fondul de stat, pentru executarea de cali
tate a arăturilor.
Oamenii muncii din agricultura județului Alba au încheiat recolta»,ul porumbului pe întreaga suprafață, precum și semănatul griului.
în telegrama adresată cu acest prilej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, de
către Comitetul județean Alba al P.C.R., se spune, întțe altele :
Antrenați în marea întrecere muncitorească ce se desfășoară pen
tru realizarea sarcinilor de plan pe acest an, lucrătorii din agricultura
județului, cu sprijinul organelor și organizațiilor de partid, au acțio
nat cu hotărîre fermă pentru transportarea porumbului direct din
cîmp la bazele de recepție, livrînd în totalitate cantitățile stabilite
la fondul de stat. în prezent, lucrătorii din întreprinderile agricole
de stat, cooperatorii, toți locuitorii satelor sînt puternic mobilizați și
desfășoară o susținută activitate pentru strîngerea într-un timp cîț
mai scurt și fără pierderi a întregii recolte de legume, struguri și
fructe.
Lucrătorii ogoarelor din județul Sibiu au încheiat însămîuțarea
griului pe întreaga suprafață planificată.
în telegrama adresată cu această ocazie Comitetului Central al
Partidului Comunist Român, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
de către Comitetul județean Sibiu al P.C.R., se arată, intre altele :
Sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, puternic în
suflețite de chemările și îndemnurile dumneavoastră, mult iubite și
6timate tovarășe Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din agricultura
județului, întreaga suflare a satelor,, toți cei care, în aceste zile, spri
jină din plin activitatea de pe ogoare — muncitori, elevi, studenți, mi
litari — vor acționa în continuare cu forțe sporite, cu înaltă răspun
dere și spirit gospodăresc pentru încheierea grabnică a recoltării po
rumbului, legumelor și fructelor, a celorlalte culturi de toamnă, asigurînd predarea tuturor cantităților planificate la fondul de stat, eli
berarea terenurilor de produsele secundare în vederea executării ară
turilor de toamnă și a sporirii cantității de furaje, realizarea ritmică
și exemplară a sarcinilor din zootehnie.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei
Alimentare, pînă în seara zilei de 12 octombrie au fost însămînțate
aproape 2 027 000 hectare cu griu, ceea ce reprezintă 84 la sută din
suprafața planificată. în unitățile agricole din șapte județe această
lucrare s-a încheiat. Există însă un șir de județe unde mai sînt de însămințat suprafețe mari. Iată de ce corespondenții noștri au solicitat
unor activiști de partid și cadre de conducere din agricultura județelor
Timiș, Galați și Arad să răspundă la întrebarea : CUM ACȚIONAȚI
PENTRU A ÎNCHEIA GRABNIC SEMĂNATUL GRIULUI, lată răspun
surile primite :

TIMIȘ:

Puternica mobilizare
a forțelor de la sate
(Urmare din pag. I)

'

Specialiștii in cîmp, alături de mecanizatori
Ing. Viorel CIOVICĂ, director ge
neral al direcției agricole județene :
în județul Timiș au mai rămas de
însămînțat aproape 46 000 hectare,
situate mai ales în consiliile agro
industriale Cenei, Jebel, Lovrin, Pe
riam și Dudeștii Vechi. Această în
târziere este urmarea unor deficien
țe de ordin organizatoric care au
împiedicat realizarea ritmului de
lucru planificat. E drept, în ultimele
două zile pregătirea patului germi
nativ și semănatul au fost stânje
nite de ploile căzute în tot județul.
Dar de joi, 13 octombrie, în majo
ritatea unităților lucrările au fost
reluate cu forțe sporite.
Dealtfel, în urma unor analize
operative efectuate de comandamen
tul județean pentru agricultură, au
fost luate mpsuri energice pentru
atingerea vitezelor de lucru reactua
lizate în fiecare unitate, astfel ca în
cel mult 2—3 zile semănatul griului
să se încheie pe toate suprafețele
planificate. Dintre aceste măsuri
menționăm că pe 1 200 de tractoare

galațl

a fost organizat schimbul doi la
pregătirea patului germinativ, me
canizatorii de pe toate celelalte
tractoare lucrînd în schimburi pre
lungite. De asemenea, tractoarele și
semănătorile din cele peste 40 de
unități agricole de stat și coopera
tiste care au încheiat semănatul au
fost mutate în consiliile agroindus
triale în care lucrările sînt rămase
mai în urmă. Țin să precizez, totodată,
că alături de activiștii de partid, în
unități sînt prezenți toți specialiștii
direcției agricole care coordonează
și sprijină direct munca formațiilor
de mecanizatori. în urma ploilor din
ultimele zile, și în zonele afectate
de secetă solul se lucrează mult mai
ușor, iar din controalele efectuate
de organele județene rezultă că,
peste tot, sămînța se pune într-un
pat germinativ bine pregătit.
Măsurile politice și organizatorice
luate de organele județene în acest
scop ne dau garanția că obiectivul
propus va fi îndeplinit întocmai.

utilajele - concentrate in unitățile
rămase in urmă

Virgil ANTON, secretar al Co
mitetului județean Galați al P.C.R, :
în județul nostru, grîul a fost înfiămînțat. pînă in seara zilei de 12
octombrie, pe 64 120 hectare din cele
82 800 hectare planificate. întârzierea
lucrărilor se datorează condițiilor
grele de lucru în cîmp. pregătirea
terenului necesitând 3—4 discuiri re
petate. Tinînd seama că timpul este
foarte înaintat, comandamentul ju
dețean pentru agricultură a hotărît,
în ultima sa ședință operativă, să
concentreze la semănatul griului
toate forțele mecanice existente.
Considerăm că prin aplicarea măsu

rilor preconizate și prin munca pli
nă de dăruire a mecanizatorilor,
în trei-patru zile lucrările vor fi în
cheiate pe toate suprafețele. Acțio
năm cu forțe sporite îndeosebi în
consiliile agroindustriale Suceveni,'
Nicorești. Pechea. Tudor Vladimirescu. unde au rămas de semănat
suprafețe mai mari. Ne preocupăm,
de asemenea, de creșterea răspun
derii mecanizatorilor și specialiștilor
din agricultura județului nostru
pentru realizarea unor lucrări de
cea mai bună calitate, care să asi
gure obținerea unor recolte bune în
anul viitor.

Forțe suplimentare la eliberarea
terenurilor de resturi vegetale

arad:

Nicolae MIHALACHE, director ge
neral adjunct al direcției agricole
județene :
în seara zilei de 12 octombrie,
grîul și secara mai erau de semănat
pe 20 la sută din cele aproape 98 000
hectare destinate acestor culturi.
Pentru a urgenta încheierea acestei
lucrări au fost luate măsuri ca toa
te tractoarele să poată fi folosite cu
randament sporit. între acestea, un
accent deosebit punem pe eliberarea
de resturi vegetale a celor 9 000 hec
tare care urmează a fi însămînțate
cu griu. La această lucrare au fost
mobilizați numeroși cooperatori și
alți locuitori ai satelor. în acest fel
terenurile respective pot fi pregătite
imediat pentru semănat. De aseme
nea, forțele mecanice și umane din
consiliile unice care au încheiat se
mănatul — Lipova, Beliu și altele —
sînt dirijate imediat spre zonele în
care lucrarea nu a fost încă finali
zată.

Ca urmare a măsurilor întreprin
se, vitezele zilnice de lucru sînt de
pășite. Miercuri, bunăoară, deși a
fost o zi ploioasă, au fost însămîn
țate mai bine de 8 000 hectare, cu
700 hectare mai mult decît este vi
teza zilnică stabilită.1 Mai slabe sînt
însă rezultatele în ce privește ară
turile și pregătirea terenului, unde
nu s-a atins încă viteza zilnică de
lucru — în aceeași zi realizîndu-se
cu aproape 2 000 hectare mai puțin
decît prevedea graficul de lucru.
Organizarea schimburilor prelungite
și de noapte va asigura un avans la
pregătirea terenului și deci înche
ierea semănatului în scurt timp.
Anchetă realizată de

Cezar IOANA
Dan PLAIEȘU
Tristan MIHUTA

tă pe baza graficelor Întocmite în
tre unitățile agricole si fabricile de
zahăr. Or, in unele județe — Te
leorman, Dolj. Tulcea, Arad. Me
hedinți, Botoșani. Covasna. Har
ghita — aceste grafice nu au fost
respectate. Ca urmare, pînă acum
sfecla de zahăr a fost strînsă doar
de pe 42 la sută din sjiprafața cul
tivată. Pentru ca fabricile de zahăr
să funcționeze la întreaga capacita
te este necesar ca aprovizionarea
acestora cu materie primă să se
facă ritmic, ceea ce presupune gră
birea recoltării și a transportului
producției ce se află pe cîmp.
O problemă tot atît de impor
tantă o constituie urgentarea trans
portului recoltei din cîmp și depo
zitare^ acesteia cu cea mai mare
răspundere. Subliniem aceasta de
oarece, în multe județe, intre can
titățile recoltate și cele depozitate
s-a creat un decalaj apreciabil.
Este adevărat că, în majoritatea ca
zurilor. știuleții sînt așezați pe pat
de coceni, iar pentru a se preveni
deshidratarea rădăcinilor, grămezi
le de sfeclă de zahăr au fost aco
perite cu frunze. Desigur, acestea
nu sînt decît măsuri provizorii, a
căror perpetuare. îndeosebi acum,
în condițiile schimbării vremii, nu
trebuie admisă. In toate județele
unde există produse pe cîmp tre
buie acționat energic pentru a se
intensifica la maximum transportul
acestora la locurile de depozitare.
Aceasta presupune să fie folosite
mai bine toate mijloacele de
transport.
Fiecare zi, fiecare oră este acum
decisivă pentru Încheierea grabnică
a însămințărilor de toamnă, pen
tru strîngerea și depozitarea în
bune condiții a întregii recolte.
Tocmai de aceea, organelor județe
ne de partid și agricole, consiliilor
populare comunale, consiliilor agro
industriale și conducerilor unități
lor agricole le revine datoria de
mare răspundere de a mobiliza pu
ternic pe toți mecanizatorii și spe
cialiștii din agricultură, pe toți lo
cuitorii satelor, spre a asigura pre
tutindeni terminarea în cîteva zile
a însămințărilor, strîngerea, trans
portul și înmagazinarea într-un
t; up cit mai scurt și fără pierderi
a■ tuturor
toamnei.
- ■ roadelor
.J
J

h nuc

ÎN INDUSTRIE

TOATE INVESTIȚIILE - IN FUNCȚIUNE MUNCA IN ACORD GLOBAL-BINE ORGANIZATA IN FIECARE
LA TERMENOL PLANIFICAT!
ÎNTREPRINDERE, IN FIECARE SECȚIE SI ATELIER

în munții Aninei, acolo unde de gen Traistă, directorul întreprinderii circuitul de înaltă presiune de abur
. 'iva ani se muncește cu adevărat „Electrocentrale“-Anina. unitate be intermediar s-a încheiat nu de
e >lsm revoluționar pentru construi neficiară a investiției, ai căror oa mult montajul la ultimele elemente
rea unuia dintre cele mai mari și meni muncesc de multă vreme cot livrate de întreprinderea de utilaj
nai importante obiective economice la cot cu constructorii, lucrările s-au petrolier din Tîrgoviște“. Simțim însă
,e actualului cincinal, primele can încheiat și sînt gata de a fi puse în că dincolo de cuvinte se ascund mul
ei.ați de șisturi bituminoase sînt funcțiune stația de 110 kV, stațiile te clipe de neliniște, frămîntări și
jregătite, așadar, după _cum arătam de 6 kV din clădirea principală a bucurii fără de care nu se poate rea
în „Scînteia" din centralei, stațiile de acumulatori, liza o asemenea construcție energe
n articolul apărut î„
8 august, pentru a începe drumul trei din cele șase cazane ale centra tică.
Dar predarea către beneficiar a
transformării lor în energie. Pe lei termice de pornire, urmînd ca
unor obiective fi
ocurile unde nu
nalizate nu în
cu mult timp în
semnă
că ritmul
urmă natura era
singurul arhitect PE ȘANTIERUL TERMOCENTRALEI DE LA ANINA de muncă pe
șantier a scă
<1 peisajului, azut. Dimpotrivă.
cum se profilea
Punctele fierbinți
ză impunătoare,
de lucru, unde se
, pe verticală, trep
concentrează
o
tele de exploa
mare parte din
tare a șisturilor
cei peste 4 000 de
bituminoase. oameni prezenți
Și tot pe verti
pe șantier, sînt
cală, în extremi
acum
circuitul hi
tatea sudică a
drotehnic
(cu tur
carierei 1 vest,
nul de răcire, ca
nu departe de
nalele de apă cal
riuî Miniș și de
dă și rece, stațiile
carierele de ar
de pompare, re
gilă din zona
„Cîmpul lui
David", se înalță pînă la sfîrșitul lunii octombrie să zervoarele de 3 500 metri cubi). izola
fie terminate și celelalte trei cazane. țiile interioare și protecțiile la co
structura deotel a primului grup
energetic de 330 MW al primei Totodată, au fost predate beneficia șul de fum, stația electrică de re
centrale
termoelectrice pe șisturi rului stațiile de pretratare și epurare dresare pentru electrofiltre, depozi
bituminoase din țară. Aici, pe șantie chimică a apei, gospodăria de com tul de șist, gospodăria de evacuare
rul de la Tîlva Zînii, totul este gi bustibil lichid, o parte din instala a zgurii și cenușii, stațiile de pom
gantic : utilajele și instalațiile care țiile interioare ale termocentralei, pare nr. 1, 2 și 3 ș.a.
Desigur, pentru încheierea cît mai
se montează, macaralele, construcții s-a efectuat spălarea mecanică și
le. Să ne gîndim numai la coșul de chimică la cazanul 1 A, precum și grabnică a lucrărilor este nevoie de
la
circuitul
de
înaltă
și
medie
preo
mobilizare și mai puternică, de în
fum al termocentralei, de asemenea
deplinirea riguroasă a fiecărei sar
o premieră națională, înalt de 220 siune.
metri. Apoi, la turnul nr. 1 de răcire
Inginerul Florin Kessler, directo- cini înscrise în programul de măsuri
a apei, care și el se apropie de cota rul grupului de șantiăre „Energo- stabilit pentru perioada următoare.
finală, la morile dă măcinare a șis montaj", • ne invită să continuăm Realizările de pînă acum, precum și
tului, la cazanele de abur, ridicate drumul început pe un traseu ce tre actualul ritm de lucru de pe șan
și montate cam la înălțimea hotelu ce chiar prin inima termocentralei. tier dau însă garanția că acest
lui „Intercontinental" din București, Avem astfel prilejul să-i cunoaștem obiectiv va fi îndeplinit.
la celelalte instalații, toate de di la locul de muncă pe șeful de echi
Ion TEODOR
mensiuni impresionante și în covîr- pă Mihai Bart, care tocmai începuse
Nicolae CATANA
șitoarea lor majoritate realizate pen proba la un motor de 6 kV pentru
tru prima dată în țara noastră.
acționarea morilor de șist, pe mais
Pe șantier, febra finalizării unor trul Constantin Duțu, care lucra cu
importante lucrări de care depinde echipa lui la montarea unor electro
mnerea în funcțiune a primului filtre, pe muncitorul specialist Petre
rup energetic se simte la tot pasul, Pascu, pe maiștrii Vasile Sîrbu și
tâzita de lucru a secretarului gene- Vasile Dîrjan. Dialogul cu acești
Lal al partidului de la începutul lu- oameni căliți într-o muncă dură
ii iunie a marcat un moment hotă- s-a rezumat la cîteva informații (Urmare din pag. I)
itor în activitatea constructorilor, ce ni s-au dat cu plăcere, dar care
îontorilor, a tuturor oamenilor în mod categoric nu pot exprima atît timp cit ritmul de creștere a
luncii de pe acest mare șantier. nici pe departe măreția construcției productivității muncii nu este su
Chemarea adresată de tovarășul ce se înalță aici, la Anina : „la ca perior celui al retribuției medii.
Iată de ce creșterea mai rapidă a
Nicolae Ceaușescu, de a se încheia zanul 1 A, sistemul de presiune e
cit mai grabnic lucrările și de a se terminat, probat hidraulic și predat productivității muncii decît a re
inceoe producerea energiei electrice, la izolat, lucrare care se va termina tribuției în toate ramurile economiei,
astfel încît să se asigure atît fon
mobilizat și ambiționat între•. colectiv de constructori. Iar în luna octombrie" ; ..la instalațiile- durile necesare majorării retribuției,
c. dovadă a hotăririi lor de anexe ale cazanului a început roda cit și resursele pentru acoperirea
1 îi respecta angajamentul luat în jul agregatelor, iar cinci din cele cheltuielilor generale ale statului
fața conducerii partidului stă acum șase motoare de 6 kV sînt redate" ; constituie unul din principiile fun
damentale pe care se bazează recen
■ ărturie numărul mare de utilaje „lucrările de montaj la ventilatoa tele
măsuri privind perfecționarea
și instalații la care montajul s-a în- rele de aer și electrofiltre sînt în sistemului de retribuire a muncii,
' cheiat și la care au și început să se curs de finalizare" ; „montajul turbi Iată de ce conducerea partidului
facă primele probe. După cum ne nei e terminat, s-a făcut și spălarea acordă o atenție deosebită probleme
spunea zilele trecute inginerul Eu- acidă a circuitului de ulei" ; „la lor care condiționează creșterea mai

Conlucrare fructuoasă intre
constructor și beneficiar

pentru încheierea lucrărilor

Secțiile șl atelierele de producție
ale întreprinderii „Laromet" din Ca
pitală — principala unitate furnizoa
re a economiei naționale de produse
extrudate, trase și laminate din cupru
și aliaje din cupru -y au in
aceste zile un aspect inedit. Re
centele decrete ale Consiliului
de Stat sînt afișate la locuri vizibile
și nu există pauză de masă în care
muncitorii să nu se strîngă în jurul
lor pentru a reciti un paragraf sau
pentru a lămuri încă un amănunt. Se
poate observa cu destulă ușurință că
de mai mult interes se bucură — și
aflăm imediat de ce —• decretele re
feritoare la majorarea retribuției și
aplicarea acordului global. Explica
țiile ni le oferă chiar unul dintre
muncitori : „Majorarea retribuției
este o nouă dovadă a grijii pe care
conducerea partidului, personal tova
rășul Nicolae Ceaușescu, o acordă
creșterii nivelului de trai al oame
nilor muncii și este firesc să fim in
teresați cu toții de prevederile
acestui decret. Apoi, marea majori
tate a muncitorilor din întreprinderea
noastră lucrează de mai multă vre
me in acord global și nu putem decît
să ne bucurăm de generalizarea acestei forme stimulative de organi
zare și retribuire a muncii. Sîntem
convinși că în felul acesta și cadrele
din conducerea secțiilor și a între
prinderii vor face mai mult pentru
asigurarea tuturor condițiilor nece
sare îndeplinirii și depășirii planu
lui la toți indicatorii".
Pretutindeni. în întreprindere se
fac simțite acțiunile întreprinse pen
tru creșterea eficientei odată cu tre
cerea la majorarea retribuției în
unitățile subordonate Ministerului In
dustriei Metalurgice. Atît în cadrul
dezbaterilor organizate de comitetul
de partid, cît și la serviciile de spe
cialitate, muncitorii solicită precizări,
date, fac calcule cu privire la su
mele pe care le vor cîștiga în plus.

Retribuția tarifară a muncitoruluiturnător Vasile Contea. de exemplu,
care are categoria a III-a, treapta 1,
va crește cu 116 lei, de la 2 132 lei, Ia
2 248 lei. în cazul muncitorului Va
sile Iosif, tot de la atelierul de
turnătorie, dar care are categoria a
Vl-a. treapta 1. retribuția tarifară va
spori cu 147 lei, de la 2 795 lei, la
2 942 lei. De acum, se poate afirma
că. în urma acțiunilor întreprinse

adăuga partea variabilă a venituri
lucru se manipulau plăci de alamă
lor din muncă. Aceasta însă cu con
și bronz de 140—150 kg, la tempe
diția, așa cum a rezultat și din dez
raturi ridicate, ne spune maistrul
baterile organizate în secții și ateliere
Dumitru Iacob. Numai cine a văzut
de producție, ca fiecare muncitor, teh
nu cu mult timp în urmă cum se
nician, inginer, cadru de conducere, - scoteau manual din cuptor lingouri
toți oamenii muncii din întreprindere
le de alamă și cum erau transportate
să acționeze cu și mai multă hotărî
pe masa laminorului poate înțelege
re pentru îndeplinirea programelor
exact ce înseamnă mecanizarea ade măsuri stabilite în vederea crește
cestor operații. Efectele economice
rii și mai puternice a productivității
sînt și ele importante: Prin înecam
zarea acestor operații, greutatea r
cilor de bronz a putut fi mări'
circa 210 kg, iar productivitatea m
cii a crescut cu peste 10 la su
LA ÎNTREPRINDEREA „LAROMET“ din capitală Totodată,
s-a redus substanțial
consumul de metal.
Perfecționarea tehnologiilor de
lucru reprezintă una din condițiile
esențiale pentru obținerea unor pro
duse de calitate superioară și cu con
sumuri specifice cît mai mici. încu
rajarea activității de invenții și ino
vații și-a spus și în această privință
euvîntul. Astfel, prin proiectarea și
executarea de către muncitorii și
specialiștii din întrepripdefe a unor
cochile din carburi metalice- s-a tre
cut, pe aceleași utilaje, deci fără in
vestiții suplimentare, de la turnarea
de organizațiile de partid, prevederi muncii, a reducerii cheltuielilor to
sistem clasic la turnarea continuă
le recentelor decrete ale Consiliului tale și materiale de producție. Faptul
a bronzului.. Ca. urmare, productivi
de Stat sînt cunoscute temeinic la că după opt luni s-a realizat o eco
tatea muncii la această operație a
fiecare loc de muncă și s-a trecut nomie de 35 tone de metale neferoa
cr.» < rut cu peste 15 la sută, consumul
cu fermitate și răspundere la apli se. in special de cupru. 1740 kWh dedmetal s-a redus cu 10 la sută, iar
carea lor.
energie electrică și 174 tone com
calitatea produselor s-a îmbunătățit
— Din calculele făcute rezultă că, bustibil convențional, iar planul Ia substanțial. Totodată, prin folosirea
pe ansamblul întreprinderii, în tri productivitatea muncii a fost depășit matrițelor din carburi metalice s-au
mestrul IV, adică de Ia 1 octombrie cu 2,7 la sută, ceea ce echivalează putut mări dimensiunile lingourilor
și pînă la sfîrșitul anului, majorarea cu un plus de 5 592 lei producție netă
din care se trag țevile, ceea ce a de
retribuției tarifare a tuturor catego pe om al muncii, constituie un punct
terminat reducerea cu 10—15 la sută
riilor de personal muncitor va însu de pornire bun pentru trecerea la
a adaosurilor tehnologice, deci im
ma peste 780 000 lei, ne spune tova aplicarea noilor prevederi cu privire
portante economii de metal.
rășul Ștefan Țenea, secretar adjunct Ia majorarea retribuției și genera
Multe din propunerile făcute pen
al comitetului de partid. Precizez lizarea acordului global.
tru perfectionarea tehnologiilor au
însă că această sumă se referă nu
în
întreprindere
sînt
asigurate,
in

pornit chiar de la muncitorii din ate
mai la creșterea retribuțiilor tarifa tr-adevăr, premisele necesare pentru
lierul de turnătorie. Astfel, muncitore. Potrivit prevederilor decretului ca
rezultatele
obținute
pînă
acum
să
rul-presator
Cristian Musceleanu a
Consiliului de Stat, la retribuția ta
îmbunătățite, să se răspundă prin
propus și a reușit ca, pe aceleași
rifară a personalului muncitor se va fie
fapte de muncă și mai spornice la
utilaje, să coboare limita de extru
recentele măsuri luate de conducerea
dare a barelor de alamă de la 8 mm,
partidului. Și aceasta pentru că în
care era dimensiunea minimă, la 5,9
rîndul muncitorilor și specialiștilor a
mm. eliminîndu-se în felul acesta 4
fost încurajată de multă vreme
operații de trefilare și 3 recoaceri la
mișcarea de invenții și inovații, a600 de grade, ceea ce înseamnă o
cordîndu-se atentie oricărei idei noi.
mare economie de manoperă și com
oricărei propuneri de perfecționare a
bustibil. De asemenea, muncitorul
să se înțeleagă cu toată claritatea tehnologiilor de lucru. în felul aces
Gheorghe Spălățelu a propus mărirea
de fiecare colectiv de oameni ai ta s-au aplicat mereu și se aplică
lingourilor de alamă în vederea creș
muncii că numai acționînd concertat în continuare noi măsuri pentru re
terii indicelui de scoatere a metalu
și convergent pentru valorificarea ducerea consumurilor materiale, pen
lui de la 75 la sută la 80 la sută.
deplină a tuturor resurselor de creș tru creșterea productivității muncii
Și exemplele ar putea continua.
tere a productivității muncii se și ridicarea calității produselor. Ca
Obiectivul principal al măsurilor ce
asigură resursele necesare pentru urmare a unor asemenea inițiative,
se iau este ca fondurile suplimenta
dezvoltarea forțelor de producție, în atelierul de laminoare au fost
pentru creșterea venitului national mecanizate operațiile de laminare la re necesare pentru majorarea retri
buției să «fie compensate prin reali
și progresul tot mai susținut al eco cald și de debitare a produselor plate
zarea de produse de calitate supe
nomiei naționale, pentru ridicarea, din alamă, care au o pondere de
rioară și cu eficiență sporită. Un
în continuare, a nivelului de trai ma circa 30 la sută în totalul producției
terial și spiritual al oamenilor mun întreprinderii. Cu ce efecte econo obiectiv pentru îndeplinirea căruia
oamenii muncii din întreprindere
cii — țelul suprem al politicii parti mice 1
sînt hotărîți să acționeze cu toată
dului, esența însăși a făuririi socie
— în primul rlnd aș preciza că epriceperea și hărnicia lor.
tății noastre socialiste.
fortul oamenilor s-a redus foarte
Iile ȘTEFAN
Bogdan ION
mult, deoarece la aceste puncte de

0 cerință majoră — produse
de calitate superioară

și cu eficiență sporită

Creșterea mai accentuată a productivității muncii

S,

puternică a productivității muncii,
cerînd colectivelor de muncă din
toate unitățile economice să se preo
cupe stăruitor de organizarea supe
rioară a producției și a muncii, extinderea mecanizării și automatizării, promovarea largă a progresului
tehnic, de folosirea cu randament
maxim a mașinilor și instalațiilor,
ridicarea calificării și pregătirii pro
fesionale a personalului muncitor,
utilizarea deplină a timpului de
lucru, de întronarea unui climat
exemplar de ordine și disciplină la
fiecare loc de muncă.
Nu există întreprindere în care să
se poată spime că au fost epuizate
rezervele de creștere mai accentuată
a productivității muncit Și trebuie
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I Vechi cârti
I romanești
Încă de la înființarea sa. in
1975. Oficiul pentru patri
I anul
moniul cultural national din ca
drul Muzeului județean Mureș
preocupat și se preocupă
I s-a
stăruitor de descoperirea și pu
nerea in valoare a cărților vechi
păstrate in această
I românești
parte a tării. Este de relevat pa
siunea dovedită in acest scop de
muzeografa Elena Mihu. Prin
strădaniile sale, au fost desco
I perite,
in ultimul timp, nu mai
puțin de 23 exemplare originale
din „Cazania" lui Varlaam, două
I din
„Evangheliarul" tipărit de
Antim Ivireanu și un „Ceaslov"
apărut la Iași, la sfirșitul seco
al XVIII-lea. Potrivit apre
I lului
cierii muzeografilor mureșeni,
circulația acestor vechi cărți ro
mânești in întreaga țară atestă
I înainte
faptul că ele au constituit încă
de Marea Unire de-acum.
65 de ani un factor activ al
și consolidării spiri
I menținerii
tuale a unității în cuget și sim
țire a celor trei provincii surori
I ale patriei.
răboj „la zi"
I Un
Creatorul popular dip. Rășina
rii Sibiului, Vasile Frunzele, de
ori deținător al premiului
I două
întii în cadrul Festivalului na
țional „Cintarea României" pen
picturile sale pe sticlă, își
I tru
ține „la zi“ un răboj cu toate
lucrările sale de pină acum.
Multe dintre ele au fost expuse
atit in țară, cit și in străinătate.
I Altele
au fost achiziționate de
diferite muzee.
Zilele acestea, a înseninat în
I răbojul
său lucrarea pe sticlă
cu numărul 1 000. Este un calen
dar laic pe anul 1984 reprezentind in chip original obiceiuri și
I datini
din satele noastre, speci
fice fiecărei luni a anului.
Dar creatorul din Rășinari a
I căror
realizat și picturi pe lemn, ale
subiecte predilecte, ca și
în cazul celor pe sticlă, sînt in
spirate din trecutul glorios al
I neamului
și din viața satului. Și
a. realizat destule, ca să „deschi
I dă" și pentru ele un răboj.
| Inițiativa...
sănătoasă
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Esțe cunoscut faptul c.ă frumoașa stațiune „Felix" se bucură de o faimă binemeritată,
fiind considerată o veritabilă
de dunuwu;
sănătate",, beneficiind
UZind uc
de condiții dintre cele mai bune
de tratament și confort. Astăziconsemnăm u-n fapt care vizea~ză, ca să zicem așa, „partea ne
văzută" a muncii gospodarilor
stațiunii. Prin amenajări efec
tuate cu cheltuieli minime, in
modernele complexe turistice
ale stațiunii s-a trecut la folo
sirea apei geotermale in locul
apei calde menajere. Ba, mai
mult, în unele proceduri medi
cale, unde se utiliza pină acum
apa potabilă, a fost introdusă
tot apa geotermală.
Față de o astfel de inițiativă...
sănătoasă, care duce la econo
misirea .multor tone de combus
tibil. nu poți să fii „zgircit" in
cuvinte de laudă.

La o suta de ani
Ce isi poate dori mai mult un
om decit' să se simtă în
putere și să mai poată munci și
la 100 de ani? Dorință împlinită
și în cazul centenarei Iolanda
Buti din comuna Seini, județul
Maramureș.
Cum se ajunge la 100 de ani ?
O întrebare la care centenara
răspunde simplu, omenește :
— Eu. maică, de cînd mă știu,
tot am țhuncit. Si așa i-am în
vățat și pe copiii mei, să fie har
nici și’ silitori,, să crească in
cinste si omenie. Nici bolile nu
prea mi-au dat tircoale, că nici
n-am avut timp de ele. Și eu
mai zic că viata omului trebuie
trăită și in chip cumpătat, fru
mos.
Frumoase gînduri, frumoase
cuvinte ale unei virste cente
nare. i

Un gest
Directorul Casei de copii- șco
lari nr. 8 din sectorul 3 al Ca
pitalei, G. Statuie, ne scrie :
„Unitatea noastră a trăit mo
mente de mare bucurie. Au ve
nit in mijlocul copiilor repre
zentante ale femeilor de la In
stitutul de cercetare științifică și
inginerie tehnologică Titan. Din
inițiativa Elenei Simona si Marilenei Iosifescu de la acest in
stitut. ele au pregătit și au tri
mis daruri și jucării, tot atitea
bucurii pentru copii. Pentru
gestul lor de aleasă noblețe și
omenie, copiii s-au întrecut pe
ei înșiși in cadrul unui spectacol
artistic aplaudat, cum se zice,
la scenă deschisă".

Iscusința
Un muncitor din municipiul
Satu Mare, pe nume> Iosif Gordan. s-a apucat să-șii meștereasmeargă
că o bicicletă care să
i
mai repede, cu un efort fizic
mai mic. A luat componentele
de bază ale unei biciclete „Pe
gas" și a adăugat altele făcute
de el însuși. Citeva dintre nou
tățile aduse : două telescoape '—
unul in față și altul in spate —
pentru amortizarea mersului pe
drumuri denivelate, un schimbă
tor cu trei viteze și cu un an
grenai suplimentar de dezvol
tare și menținere mai îndelun
gată a celei mai mari viteze. Re
zultatul : in condițiile unui rula)
normal, bicicleta Iul atinge o
viteză de 45 kilometri pe oră !
Rubrică realizată de

Petre POPA
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DIN VIAȚA ORGANIZAȚIILOR
DE PARTID • Consemnări • Note •Altitudini •
O

analiza făcută la timp

Biroul Comitetului jude
țean Bacău al P.C.R. a
analizat de curînd modul
în care se preocupă orga
nele și organizațiile de
partid, consiliile oamenilor
muncii din unitățile petro
liere, forestiere, de con
strucții și transport de
pregătirea condițiilor de
muncă pe timp de iarnă,
astfel ca producția anului
1984 să înceapă cu rezul
tate bune încă din primele
zile.
Ce concluzii s-au des
prins din această analiză ?
în primul rînd, faptul că
în majoritatea acestor sec
toare, în care oamenii
muncesc în bună parte sub
cerul liber, consiliile oa
menilor muncii și organiza
țiile de partid au acționat
cu răspundere pentru pre
gătirea condițiilor de mun
că pe timpul sezonului
rece. Au fost asigurate în
bună măsură cantitățile de
combustibil necesare, iar
pentru desfășurarea nor
mală a transporturilor s-au
organizat baze de desză
pezire dotate cu uti
laje și materiale antidera
pante. De asemenea. în
cele mai multe unități pe
troliere, forestiere și de
construcții au fost asigu
rate condiții corespunzătoa
re de cazare și masă, s-a
procurat echipamentul de
protecție necesar.

masă a comuniștilor, . a rigurozitate a disciplinei
tuturor oamenilor muncii, muncii, a legalității sociaExistă însă și unități în favoarea respectării cu liste. (Gh. Cirstea).
unde nici consiliile oame
nilor muncii, nici organi
zațiile de partid nu au
acționat pină acum în
în cadrul convorbirilor niștii dăruind acestei ac
această privință cu în individuale desfășurate de țiuni sute de ore din
treaga răspundere. în sche biroul organizației de bază timpul lor liber — acțiu
lele de foraj din cadrul cu comuniștii din sec nea a fost încununată de
Trustului petrolului Moi- ția forjă a întreprinderii succes. Prin aplicarea aces
nești lucrările de îngropa de rulmenți Bîrlad s-au tei metode s-au realizat
re și izolare a conductelor, făcut numeroase propuneri trei importante obiective,
de reparare a drumurilor care vizează nu numai în primul rînd. productivi
se află încă în întîrziere. perfecționarea stilului și tatea muncii a crescut cu
Mari rămîneri în urmă metodelor de muncă, dar șî aproape 60 la sută. Ș-a
există și la montarea caza- creșterea
productivității mărit indicele de folosire
nelor și instalațiilor de în muncii, economisirea me a metalului, ceea ce asi
călzire, completarea gea talului, energiei și com gură posibilitatea realizării
murilor la clădiri și bara- bustibilului. Sintetizînd a- unor importante economii.
camente. Situație neco eeste propuneri, comitetul Numai în acest an au fost
respunzătoare există și la de partid a cerut conduce astfel economisite 310 tone
trustul județean de con rii secției să analizeze o- oțel. De asemenea, noul
strucții. întîrzieri în pre perativ posibilitățile de procedeu de forjare se
gătirea condițiilor de mun traducere a lor în viață și execută și cu un consum
că pe timp friguros sînt și să ia măsuri în acest sens. de energie mai mic decît
pe șantierele de construc
Așa s-a născut și apli precedentul cu circa 20 la
ții de la Combinatul petro cat și valoroasa idee a sută.
chimic Borzești. Combina forjării In turn. Un grup
Comitetul de partid, atul pentru prelucrarea lem de comuniști . din această preciind rezultatele deose
nului Comănești. Grupul secție, după îndelungi cer bite realizate prin noul
de șantiere „Șiretul" etc.
cetări. a conceput si reali procedeu, a cerut unui grup
Analiza făcută la timp zat instalația sub îndru de specialiști să reexami
i-a permis biroului comite marea si cu concursul pro neze rezultatele obținute,
tului județean de partid să iectantului Naie Caleap. pentru că. se apreciază, ele
ia măsuri imediate, care să După ce s-au făcut nenu nu au atins încă eficienta
conducă la impulsionarea mărate încercări — comu maximă. (Petru Necula).
activității consiliilor oame
nilor muncii, organelor si
organizațiilor de partid,
astfel ca în cursul lunii
octombrie toate pregătirile
de iarnă să fie terminate.
Deși ar trebui să aibă cel absolvenți (Marcov Mireila,
puțin cinci cadre cu studii Milan și Slobodana Giur(Gh. Baltă).
superioare. C.A.P. Diniaș gev. Jivanov Iova) sînt
— una din unitățile cu studenți. în diferiți ani, ai
cele mai bune rezultate din unor facultăți de profil
județul Timiș — nu are în din Timișoara.
prezent decît două : pre
în cadrul cooperativei îsi
ședintele și inginerul-șef. fac în fiecare an prac
la gazetele de perete etc. Cei repartizați aici în de tica, iar pe timpul va
Cu bune rezultate se în cursul anilor au venit, au cantei lucrează direct în
scrie. de asemenea, mai stat o vreme, după care producție. O inițiativă a
ales la combinatul petro au plecat în alte părți.
comitetului de partid le
chimic, cabinetul juridic Analizînd situația insta stimulează și mai mult in
săptămînal. unde oamenii bilității cadrelor, comitetul teresul pentru pregătire și
muncii primesc consultații de partid din C.A.P. a pentru o legătură cît mai
pe teme de legislație, cît adoptat o măsură care me strînsă cu cooperativa : fie
și consfătuirile lunare ce rită să ' fie cunoscută. în care și-a ales din planul de
au loc cu maiștrii pe baza ce constă ea ? Din rîndul cercetare al cooperativei o
unei tematici complexe, absolvenților de liceu, în temă pe care are sarcina
care vizează în principal cadrați în cooperativă, a s-o studieze și s-o rezolve
cunoașterea și aplicarea selecționat patru dintre cei pină la terminarea studii
legilor.
mai buni. A stat de vorbă lor, urmînd ca la absolvi
Amplificate după con cu ei. le-a explicat că este re să treacă imediat la
sfătuirea pe problemele necesar să se pregătească aplicarea ei în producție.
muncii organizatorice si pentru a deveni specialiști „Acesta va fi cel de-al
politico-educative de la ai cooperativei. Apoi a doilea examen al vostru de
Mangalia, aceste acțiuni — luat măsura să le asigure specialiști, de oameni ai
desfășurate sub genericul : pe plan local o pregătire cooperativei" — le spune
După care mereu președintele coope
„Să cunoaștem, să apli corespunzătoare.
trimis să dea examen rativei agricole. Și are
căm legea" — își propun i-a
la facultățile din Timișoara dreptate. Pe tineri cum ii
-să contribuie din plin la cu specialități necesare co crești așa îi ai. (C. Priformarea unei opinii de operativei. Azi, cei patru eseu).

UT ECOU AL MPBILiZWTMRELDR CHEMflKI

ALE TOVARĂȘULUI NICULAE CEAUSESCU, AL APELULUI
FRBNTMERI DEMOCRAȚIEI SI UNITĂȚII SOCIALISTE

Eficiența unei propuneri •

In deplină unitate pentru o Europă fără arme nucleare,
pentru dezarmare și pace!
ADUNĂRI Șl MITINGURI ALE OAMENILOR MUNCII

Cooperativa și-a „descoperit"
viitorii specialiști

„Să cunoaștem,
să aplicăm legea!“
întreprinderea de auto
turisme și Combinatul pe
trochimic Pitești se numă
ră printre cele mai mari
unități industrial^ din ju
dețul Argeș, care cuprind
în efectivele lor de muncă
zeci de mii de muncitori,
tehnicieni • și ingineri. E fi
resc deci ca organizațiile
de partid de aici să desfă
șoare o largă activitate politido-educativă în vede
rea creșterii răspunderii
comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii pentru cu
noașterea și respectarea
neabătută a legilor tării.
Printre acțiunile care
s-au impus atenției în aceste unități amintim : emisiuni pe teme juridice
la stațiile de radioamplifi
care. editarea de foi vot,
lante, inserarea de rubrici

Odihnă și cură balneară în stațiunea Tușnad

Glasul hotârît ol studenților și cadrelor didactice de la Universitatea din București, in sprijinul dezarmării
și păcii

Arma cea mai puternică — arma unității
Pe marea platformă petrochimi
că de Ia Borzești a avut loc ieri,
la ieșirea din schimb, o entuziastă
adunare consacrată luptei pentru
oprirea cursei înarmărilor, dezar
mare și pace, la caro au luat parte
mii de oameni ai muncii, chimiști,
constructori, energeticieni.
Adunarea a fost deschisă de
maistrul Mihail Ioia. secretarul
comitetului de partid, care a ex
primat adeziunea totală a celor
peste 14 000 de oameni ai muncii
din cadrul combinatului petrochi
mic de pe Valea Trotușului. la ge
neroasele inițiative de pace ale
președintelui României socialiste,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la
ideile și conținutul
Apelului
F.D.U.S. In același sens și-au ex
primat opiniile mai multi parti
cipant!, „Ca unul care am cunos
cut ororile războiului — a spus in
cuvîntul său economistul Ovidiu
Statache — îmi alătur glasul mi
lioanelor de oameni ai muncii din
tara noastră, susținând din inimă
inițiativele de pace și acțiunile în
treprinse de tovarășul Nicolae
Ceausescu în vederea unirii luptei

popoarelor pentru
.dezarmare,
pace, pentru înlăturarea pericolu
lui unui nou război distrugător".
La rîndul său. maistrul Ion Iliescu
arăta : „Noi. chimiștii din Bor
zești, cunoscind puterea atomilor,
sîntem ferm convinși că, prin voin
ța și acțiunea unită a maselor largi
de pretutindeni, popoarele continen
tului pot făuri o armă mai puter
nică decît cea nucleară — arma
păcii si colaborării. De aceea, adresăm tuturor chlmiștilpr din
lume chemarea să lupte pentru ca
rezultatele gîndirij lor științifice,
ale activității lor creatoare să fie
puse în slujba păcii, colaborării și
înțelegerii între popoare". Vor
bind în numele miilor de tineri
din combinat, laboranta Veronica

Uleru a spus : „Aproape toți cel
care muncim în această modernă
citadelă a petrochimiei românești
sintem la o vîrstă la care nu cu
noaștem războiul decît din filme
și cărți. Și nici nu dorim să-l cu
noaștem altfel. Iată de ce ne ală
turăm cu toată înflăcărarea tine
rească celorlalți oameni ai muncii,
tuturor cetățenilor de pe nămint
care doresc pacea". în același spi
rit au vorbit inginerii Cornelia
Corduneanu, Viorica Botezatu și
Constantin Rădulescu, maistrul
Gheorghe Popa.
Participantii la adunare au adresat tovarășului Nicolae
Ceaușescu o telegramă în care se
spune, intre altele :

Animați de profunde sentimente de mîndrie patriotică și înaltă
prețuire fată de activitatea dumneavoastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, petrochimiștii din Borzești iși alătură glasul
milioanelor de oameni ai muncii din întreaga țară, cermd să înceteze
cursa aberantă a înarmărilor. Vă asigurăm că vom acționa cu toată
capacitatea noastră, cu dăruire revoluționară și răspundere muncito
rească, pentru ea produsele fabricate la Borzești să slujească progre
sului și bunăstării, să poarte în lume mesajul nostru de pace, de
prietenie și colaborare.

Să triumfe rațiunea, să se țină seama de interesele popoarelor
Situată la o altitudine de 650
metri, intr-o zonă de o rară fru
musețe, dispunînd de o puternică
bază de tratament, de case de odih
nă și hoteluri moderne, stațiunea
Tușnad se recomandă atit pentru
cură balneară, cît și pentru odihnă.
Aerul pur. puternic ozonat. de
aici este bogat în aerosoli rășinoși

tv
PROGRAMUL 2
15.00 Telex
15,05 Politehnica TV. Principiile meca
nicii — Cinematică (Fizică).
In
sprijinul candidaților la
învățămîntul superior tehnic
15,30 Emisiune în limba germană (par
tial color)
17,25 Tragerea Loto
17,35 La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

cinema
$ Pe mâlul sting al Dunării albas
tre : SCALA (14103 72) — 9:
11.15;
13,30;
15,45;
18; 20,15,
FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,30-; 15; 17,30;
20.
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11.15; 13,30-;
1*5,45; 1»; 20,15.
O Misterele Bucureștilor s FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15.30; 17,45:
20. AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 13; 20, TOMIS (21 49 46) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 19.
• Nea Mărin miliardar :
TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 111; 13,15,
15,30;
17,45; 20. STUDIO (59 53 15) — 10; 12;
14; 16; 18: 20.
® Căluțul sălbatic* Rynn — 9; 11; 13;
15 : Trandafirul galben — 17; 19,15 :
DOINA (16 35 38).
• întoarcerea
din iad s
GRIVIȚA
(17 08 58) — 9: 11,15; 13,20; 15,45; 18; 20.
O Aventuri la Marea Neagră ; LIRA
(31 71 71) — 15,30: 19. la grădină — 19,
O Baloane de curcubeu :
VOLGA
(7971 26) — 9; 11,16; 13,30; 15,45: 18;
20,15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,1'5;
13,30; 15,45; 18: 20,15.
șa Brigada diverse în alertă : VIITO
RUL (ia 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
O Profetul, aurul și ardelenii : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
O Un surîs în plină vară ; PROGRE
SUL (23 94 10) - 16; 18; 20.
0 Albin ița : SALA MICA A PALA
TULUI — 14.30; 17,15; 20.
• Fiul Măriei :
CENTRAL (14 12 24)
— 9: 11,15; 13,30: 15.45; 18: 20.
& Călărețul Cu calul de aur : LUCEA

și ioni negativi. Factorii naturali
de cură și instalațiile de tratament
sînt indicate în tratarea unor boli
funcționale ale sistemului nervos
central, precum și a unor afecțiuni
ale aparatului cardiovascular. în
stațiune există bibliotecă, cinemato
graf, piscină și alte mijloace de
agrement, care oferă condiții din
tre cele mai bune pentru petrece
1001 de seri
închiderea programului
Telejurnal (partial color)
Actualitatea în economie
Cîntece pe adresa dv
Cadran mondial
Film artistic : „Trei povești
dragoste" (I). „Balerina"
21.50 Omul și sănătatea
22,00 Seară de operetă (color)
22,30 Telejurnal (parțial color)

17.50
10,00
20,00
20,20
20,35
20.50
21,15

do

PROGRAMUL 2
15,00 Telex
15,05 Blocnotes bucureștean — informa
ții utilitare

FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 10; 20.
• Vraciul : FEROVIAR (50 51 40)
—
8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45, la grădină
— 19.
• Un cuib
de
nobili :
UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,45;
1»; 20.
• Roberto Carlos și diamantul roz
— 15,30; 17,30-; Visind la Zambezi —
19,30: DRUMUL SĂRII (3128 13).
® S-a întîmplat lingă Rostov ; COTROCENI (49 43 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Șatra : FLACĂRA (20 33 40) — 13,30;
15,30; 17,30; 19,30.
$ Drumul spre victorie :
PATRIA
(11 86 25) — 9; 11.45; 14,30; 17,15: 20,
BUCUREȘTI (15 6154) — 8,45:
11,15;
14; 17; 19,30, MELODIA (12 06 88) — 9;
11,45; 14,30; 17,15:
19,45,
MODERN
(237101) — 8,45; 11,15; 14; 17; 19,45, la
grădină — 18,45.
• Cuscrii : CAPITOL (16 29 17) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; ÎS; 20, la grădină —
18,45.
• Cascadorul Hooper :
VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20,15, PACEA (60 30 35) — 15,30; 17,30;
19,30, FERENTARI (80 49 85) — 15.30;
17,30-; 19,30.
• Iubire fără
soare :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 9; 11,45; 14.30; 17,15; 19.45,
GRADINA FESTIVAL (15 63 84) — 18.
• Omul păianjen se întoarce : DA
CIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30: 15.45;
10; 20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15;
13,30: 15,45; L8; 20.
• Elvis: GIULEȘTI (17 55 46) —
9;
11,15; 13,30; 15,45: 18 : 20. FLAMURA
(85 77 12) — 9: 11; 13,15: 15.30: 17,43: 20.
$ Hercule cucerește Atlantida : GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.15.
• Camionul de cursă lungă : MUN
CA (21 50 97) — 10,30; 15; 17,15; 19,30.

rea timpjului liber în mod plăcut,
recreativ.
Un concediu sau o cură balneară
în stațiunea Tușnad reprezintă o
sursă de sănătate. Informații su
plimentare și procurarea biletelor
se obțin de la toate agențiile și fi
lialele oficiilor județene de turism,
precum și de la cele ale I.T.H.K.
București.
15.20 Videotecă internațională
15.50 Stadion — emisiune de actualitate
sportivă
16.20 Film artistic : „Ultimele zile
ale
verii", o producție a Casei de fil
me Trei. Regia : Savel Stiopul
16,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.20 Dezbateri culturale. Un imperativ
al marii creații : contactul perma
nent cu viața
20.45 Publicitate
20.50 Generația deceniului IX.
Pentru
pace, pentru viață !
21,05 Concertul
Filarmonicii
„George
Enescu". Dirijor : Mircea Basarab.
32,30 Telejurnal

teatre
• Teatrul
Național
(14 7171,
sala
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Inocentul (amînat din 28 IX) —
19.
®
Filarmonica
„George
Enescu“
(15 68 75, Ateneul Român) :
Coneert
simfonic. Dirijor : Mircea
Basarab.
Solistă : Mihaela Martin — 19; (sala
Studio) : „Treptele afirmării
artis
tice". Anca Bitan — vioară. Mihaela
Constantinescu — pian, Maxim Bel
ciug — chitară — 17.
Opera Română (13 18 57) : Răpirea
din serai — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) :
O
noapte la Veneția — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu
Măgureanu,
14 75 46) :
Amintii! — 19; (sala Grădina Icoanei.
12 44 16) : Cabala bigoților — 19. •
• Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul și
bunul Dumnezeu — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ne
cunoscuta și funcționarul — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pețitoarea — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03,
sala
Magheru) : Negru și roșu —
19,30.
(sala Studio) : Inele, cercei, beteală
— 19.
• Teatrul
Ciulești (sala
Majestic/
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19,30.
S Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt
al dv. ! — 19,30.
9 Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Noul nostru vecin — 10; Nică fără
frică — 17.

într-o vibrantă și emoționantă
adunare cetățenească, locuitorii
orașului Zărnești și-au exprimat
deplina adeziune la inițiativele de
pace ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu, hotărîrea lor fermă de
a acționa, alături de întregul nos
tru popor, de celelalte popoare ale
lumii, pentru a opri amplasarea
de noi arme nucleare pe terito
riul Europei șî pentru a se înlă
tura și distruge cele deja exis
tente.
Deschizînd adunarea, tovarășa
Florica Donea, președinta consi
liului o.rășenesc al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste,
s-a referit la uriașa mișcare pen
tru apărarea păcii care se desfă
șoară în aceste zile în țara noas
tră, prin care poporul nostru își
manifestă voința fermă de a se
împotrivi
intensificării
cursei
înarmărilor, care amenință grav
pacea
și
securitatea
întregii
omeniri. „Noi, locuitorii orașului
Zărnești — arăta muncitorul Ma
rin Grigore, de la Combinatul de
celuloză și hîrtie — vrem să
muncim și să trăim în pace pentru
a ne putea bucura de viața nouă
pe care lie-o făurim, pentru a ne
putea crește copiii într-o lume
ferită de amenințarea războaielor.
Sîntem recunoscători tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru inițiati

vele sale de pace, pentru fermi
tatea cu care pledează in apărarea
acestui bun de preț al omenirii.
Iată de ce ne exprimăm deplina
adeziune față de aceste inițiative,
față de Apelul pentru dezarmare
și pace al F.D.U.S.". La rîndul
său, Aurora
Dragoman,
pre
ședinta comitetului orășenesc al
femeilor, a spus : „Femeile din
orașul Zărnești, alături de între
gul nostru popor, sînt ferm hotărite «' sa acționeze cu toate for
țele lor pentru a-și aduce contri

buția la apărarea păcii. Spunem
un NU categoric continuării: cursei
înarmărilor". în același spirit de
responsabilitate
s-au pronunțat
Mircea Iaru, prim-secretar al co
mitetului orășenesc U.T.C., pio
niera Anca Gae.'
într-o atmosferă de vibrant pa
triotism, participanții la adunare
au adoptat textul unei telegrame
adresate
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, în care, printre altele,
se spune :

însuflețiți de mărețele idealuri pe care le promovați cu consec
vență, animați de profunde sentimente de mindrie patriotică și
aleasă stimă pentru neobosita dumneavoastră activitate, mult iubite
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, noi, locuitorii orașului Zăr
nești, români, maghiari, germani, ne alăturăm glasul nostru glasu
lui țării, pentru ca împreună cu toate popoarele Europei și ale lumii
să cerem statelor participante la tratativele de la Geneva să
ajungă la o înțelegere corespunzătoare în vederea opririi desfășurării
de noi rachete pe continentul nostru, retragerii și distrugerii celor
existente.
Participanții la adunări și
mitinguri au trimis scrisori
ambasadelor U.R.S.S. și S.U.A.
la București, ambasadelor tu
turor statelor europene, pre
cum și mesaje către Organiza
ția Națiunilor Unite, in care se

adresează chemarea de a
se întreprinde acțiuni pentru
curmarea cursei înarmărilor,
în primul rind a celor nuclea
re, pentru înfăptuirea dezar
mării și asigurarea păcii.

Niciodată Euroșima!
(Urmare din pag. I)
Ne-am oprit aici cu ci
tarea teribilului „scenariu
nuclear", întemeiat pe
date
strict
științifice,
pentru a-i opune obișnui
te fapte de viață care
ilustrează setea de creație,
de muncă, de perpetuare,
a oamenilor de pretutin
deni. tocmai fiindcă aaceștia sînt, printre vie
țuitoarele globului pămîntesc, singurii care se în
grijesc nu numai de pro
priul destin, ci si de-al
celor care vin după ei.
Iată, în comuna sibiană
Scorei, deși pe continent
berzele albe sînt pe cale
de dispariție, elevii lo
calnici, sub îndrumarea
unui brav profesor, s-au
apucat să protejeze miri
ficele păsări, amenajîndu-le cuiburi alcătuite
din doi snopi de crengi,
pe care, de fapt, berzele
insele și le îmbunătățesc

apoi după trebuință și in
stinct, astfel incit, in fie
care primăvară, peste o
sută de berze poposesc
aici, spre desfătarea băș
tinașilor și dăinuirea pa
cificelor bătăi de aripi.
Copiii din Scorei. ca toți
copiii, sint — pur și sim
plu — niște oameni care
au trăit mai puțin decit
cei adulți sau prea vîrstnici, căci, de fapt, toți
oamenii mari au fost
Cîndva copii, însă prea
puțini își mai aduc amin
te de asta. Brâncuși spu
nea : „Viața mea a fost
un șir de minuni". Cum
le-am răpi copiilor posi
bilitatea elementară de a
trăi și a rosti, la o vîrstă
înaintată, aceleași cuvin
te ? Omenirea, în între
gul ei, se cuvine să fie o
fîntină de nesecat, fie
care individ fiind com
parabil cu o fintină din
care răzbește la suprafa
ță purificatorul semnsimbol al veșniciei vieții.

al iubirii aproapelui, al
încrederii in tine însuți
și în ai tăi, chezășie pen
tru viitor și viitorime.
Din straturile adinei,
neștiute, ale trecutului,
izvorăsc și limbile Pămintului, cam 5 700. s-ar
părea, in total, cu multi
ple dialecte, însă există o
limbă unică, generală,
aceea a, dorinței de
PACE, doar pacea asigurind progresul, supra
viețuirea limbilor care ne
deosebesc, dar ne și apropie, tocmai, prin di
versitate. Undeva departe,
pe țărmul Mării Mediterane, la Anzio, o umilă
așezare italiană, la sud
de Roma, unde majorita
tea oamenilor sînt pes
cari, există pe plajă o
statuie de bronz întruchipînd o fetiță de cinci
ani, pe care autorul
sculpturii, englez de ori
gine, a întilnit-o în timpul
celui de-al doilea război
mondial, rătăcită de fa

milie, sol-dații au luat-o
atunci cu ei, însă curînd,
intr-un bombardament inamic, Angelita a fost
ucisă ; de jur-împrejurul fetiței de bronz
planează porumbei, tra- ’
gic însemn al nevinovă
ției jertfite inutil.
Cum să întrerup!, bru- i
tal, firul normal, coloana
infinită a generațiilor ? i
în numele cărei justifi
cări cît do cit verosimile?
Nu rezistă nici una la o
analiză pătrunzătoare, ra
țională. Pămintul e viu
prin locuitorii săi și. de
loc intimplător, „inima" i
lui bate pentru aceștia,
așa cum au stabilit, de
curînd, niște cercetători
care, folosindu-și înaltul
nivel tehnico-științific în '
scopuri realmente uma
niste, au descoperit că
Terra pulsează, la fie
care 12 ore. ca orice cord
care se respectă. Cine se I
teme de pulsațiile pașnice [
ale Pămintulur ?
/
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Dragă domnule președinte,
Vă scriu pentru a vă adresa mulțumirile sincere pentru amabilul
dumneavoastră mesaj de felicitări transmis cu ocazia realegerii mele ca
președinte al Republicii Federale Nigeria. Vă sînt recunoscător pentru
sentimentele amicale exprimate și sînt convins că realegerea mea îmi va
da posibilitatea să îmbunătățesc relațiile excelente care deja există între
țările și popoarele noastre. Amintirea despre vizita la București este vie
in memoria mea și sper sincer că astfel de schimburi reciproce de vizite
la nivel înalt vor continua în avantajul reciproc al popoarelor noastre.
Vă rog să acceptați, domnule președinte, cele mai bune urări de multă
sănătate personală și prosperitate pentru poporul român.
Al dumneavoastră sincer,

*

ALHAJ1 SHEHU SHAGARI
Președintele
Republicii Federale Nigeria

Ambasadorul Republicii Irak
(Urmare din pag. I)

înmînînd scrisorile de acreditare,
ambasadorul Irakului, BADRI KE
RIM KADHIM, a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cor
diale urări de sănătate și fericire
personală, din partea președintelui
Republicii Irak, Saddam Hussein,
iar poporului român prieten urări
de progres și prosperitate.
în cuvîntarea prezentată de am
basador, relevîndu-se evoluția po
zitivă a raporturilor irakiano-române, se spune : „Relațiile din
tre țările șl popoarele noastre se
dezvoltă în mod fericit și continuu,
avînd baze solide, în primul rînd
convingerea noastră profundă și
eforturile noastre sincere pentru
ca raporturile' internaționale să fie
conduse de
principiile egalității,
respectului reciproc, independenței
și suveranității".
Ambasadorul irakian a afirmat
dorința de a contribui la dezvol
tarea bunelor relații dintre Irak și
România, dintre popoarele noastre.
Primind scrisorile de acreditare,
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
a mulțumit pentru sentimentele ex
primate și a adresat, la rîndul său,
cele mai bune urări președintelui
Republicii Irak, precum și urări de

progres, pace și bunăstare poporului
irakian prieten.
în cuvîntarea de răspuns a șefului
statului român se spune : „îmi este
plăcut să subliniez, și cu această
ocazie, dezvoltarea amplă a rela
țiilor de prietenie și colaborare din
tre România și Irak în toate dome
niile de activitate. în conformitate
cu înțelegerile și hotărîrile la care
am ajuns împreună cu președintele
Saddam Hussein. Avînd în vedere
potențialul economic al țărilor noas
tre. ca si interesele lor de dezvolta
re liberă, independentă, sînt încre
dințat că există perspective dintre
cele mai bune pentru dezvoltarea în
continuare a raporturilor bilaterale,
îndeosebi prin intensificarea coope
rării economice reciproc avanta
joase".
în cuvîntare se relevă, apoi, că
România acordă o atenție .deosebită
promovării unor raporturi largi cu
toate statele lumii și militează activ
pentru asigurarea păcii, pentru În
cetarea cursei înarmărilor și dezar
mare. în primul rînd dezarmare nu
cleară. pentru lichidarea subdezvol
tării și instaurarea noii ordini eco
nomice internaționale, pentru regle
mentarea tuturor conflictelor dintre
state numai și numai pe calea tra
tativelor. în continuare, în cuvînta
re este reafirmată poziția României

privind soluționarea pe cale pașni
că. prin tratative a situației din
Orientul Mijlociu și realizarea unei
păci globale, juste și durabile în
această parte a lumii, rezolvarea în
același spirit a problemelor din Li
ban și asigurarea independenței, su
veranității. unității naționale și in
tegrității teritoriale a acestei țări,
încetarea războiului dintre Irak și
Iran și trecerea la reglementarea
tuturor problemelor pe calea trata
tivelor. la restabilirea relațiilor do
bună vecinătate și prietenie între
cele două țări. în interesul popoa
relor lor. al cauzei păcii si stabili
tății în zonă și în întreaga lume.
Șeful statului român a urat am
basadorului irakian succes în înde
plinirea misiunii încredințate și l-a
asigurat de întregul sprijin al Con
siliului dfe Stat, al guvernului român
și al său personal.
După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, a avut loc o
convorbire cordială între președin
tele Nicolae Ceaușescu și ambasa
dorul Badri Kerim Kadhim.
La ceremonie și convorbire au
participat tovarășii Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat la Ministerul
Afacerilor Externe. Dumitru Apostoiu. secretar prezidențial si al Con
siliului de Stat.

Ambasadorul Republicii Austria
(Urmare din pag. I)

Ambasadorul Austriei, ANDREAS
BERLAKOVICH, înmînînd scrisorile
de acreditare, a transmis președinte
lui Nicolae Ceaușescu calde urări de
sănătate și fericire personală din
partea președintelui federal al Re
publicii Austria, Rudolf Kirchschlăger, iar poporului român prieten
urări de prosperitate.
în cuvîntarea prezentată de ambaador se subliniază qă „Austria do
rește să întrețină relații bune cu
toate statele din lume. Este de la
sine înțeles că relațiile cu statele
vecine și cu celelalte țări europene,
cum este și România, ocupă un loc
deosebit. în problemele internațio
nale, statele noastre, deși au sisteme
sociale diferite, au concepții ’ identi
ce sau apropiate. Lucrul acesta de
termină o bună colaborare în multe
organizații internaționale".
în continuare sînt evocate rapor
turile prietenești dintre Austria și
România : „Relațiile dintre statele
noastre s-au dezvoltat bine în ulti
mii ani. Momente de referință pen
tru acest proces au fost întrevede
rile dintre personalitățile politice
ale celor două state. în acest con
text, doresc să amintesc vizita Ex
celenței Voastre în anul 1981, în
Austria".
Ambasadorul Republicii Austria
a asigurat pe șeful statului român

că în timpul misiunii sale în Româ
nia va acționa larg pentru promo
varea relațiilor de prietenie și cola
borare româno-austriece.
Primind scrisorile de acreditare,
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
a mulțumit pentru mesajul transmis
și a adresat, la rîndul său, pre
ședintelui federal al Republicii Aus
tria călduroase urări de sănătate și
fericire personală, progres și bună
stare pentru poporul austriac prieten.
în cuvîntarea președintelui Româ
niei se arată : „între România și
Austria există relații tradiționale de
prietenie și colaborare — și consta
tăm cu satisfacție că, în ultimii ani,
ele au cunoscut o dezvoltare poziti
vă, întemeiate fiind pe principiile
respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în
treburile interne, egalității depline
în drepturi și avantajului reciproc.
Apreciez că există toate condițiile
pentru ca raporturile româno-aus
triece să cunoască o dezvoltare și
mai puternică în viitor, în interesul
celor două popoare, al cauzei păcii
și colaborării internaționale".
Se arată, apoi, că România socia
listă acordă o atenție deosebită pro
blemelor complexe din viața inter
națională și acționează, cu toată
fermitatea, pentru oprirea agravării
situației internaționale, pentru re
luarea și dezvoltarea politicii de

destindere, pentru soluționarea pe
cale politică a tuturor diferendelor
dintre state, pentru lichidarea sub
dezvoltării și edificarea unei noi
ordini economice internaționale. în
același timp, se subliniază că Româ
nia acordă o mare însemnătate în
făptuirii dezarmării, și în primul
rînd a dezarmării nucleare, opririi
amplasării rachetelor cu rază medie
de acțiune pe continentul european
și trecerii la retragerea și distruge
rea celor existente, făuririi unei
Europe unite, a colaborării și păcii,
fără arme nucleare.
Exprimîndu-și încrederea că, prin
activitatea pe care ambasadorul
austriac o va desfășura în timpul
misiunii în România, va contribui
la dezvoltarea și întărirea continuă
a prieteniei și colaborării dintre ță
rile și popoarele noastre, șeful sta-’
tului român i-a urat succes și l-a
asigurat de sprijinul Consiliului de
Stat, al guvernului român și al său
personal.
După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut
cordial cu ambasadorul austriac
Andreas Berlakovich.
La solemnitate și la convorbiri au
luat parte tovarășii Aurel Duma,
.ministru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, și Dumitru
Apostoiu, secretar prezidențial și al
Consiliului de Stat.

Ambasadorul Regatului Belgiei
(Urmare din pag. I)

înmînînd scrisorile de acreditare,
ambasadorul Belgiei, JEAN FRANS
MAES, a transmis președintelui
Nicolae Ceaușescu și poporului ro
mân urări de fericire și succes din
partea Maiestății Sale Baudouin,
regele belgienilor.
în cuvîntarea prezentată de amba
sador este relevată prietenia tradițio
nală dintre țările noastre, prietenia
bazată pe afinități istorice și cultu
rale. pe stimă și respect reciproc.
Evidențiindu-se eforturile Belgiei
și României îndreptate în direcția
dezvoltării colaborării dintre ele, în
cuvîntare se subliniază că recenta se
siune a Comisiei mixte belgo-române
de cooperare economică, industrială
și tehnică, ce a ayut loc la Bruxelles,
a dat exprâsie voinței comune de a
extinde relațiile economice și a
deschis noi căi conlucrării bilaterale.
Ambasadorul belgian a exprimat
hotărîrea ca, în timpul misiunii sale
în România. să-$i aducă contribuția

ținută pe plan internațional, acționînd
la întărirea, lărgirea si aprofundarea
pentru oprirea agravării situației
bunelor relații dintre țările noastre.
mondiale, reluarea și dezvoltarea po
Primind scrisorile de acreditare,
liticii de destindere. încetarea cursei
președintele NICOLAE CEAUȘESCU
înarmărilor și înfăptuirea dezarmă
a mulțumit pentru mesajul transmis
rii, în primul rînd a dezarmării nu
si a adresat, la rîndul său, suveranu
cleare,
oprirea amplasării rachetelor
lui Belgiei cordiale urări de sănăta
cu rază medie de acțiune și trecerea
te și fericire personală, de progres,
Ia retragerea si distrugerea celor ebunăstare si pace pentru poporul
xistente în Europa, pentru edifica
belgian prieten.
rea unei Europe noi. unite, a păcii
în cuvîntarea de răspuns a șefului
și
colaborării, fără arme nucleare.
statului român se arată că „între
Urîndu-i succes ambasadorului bel
țările și popoarele noastre există o
gian în înfăptuirea misiunii încredin
veche prietenie. Ea s-a afirmat și s-a
țate. șeful statului român l-a asigurat
dezvoltat în contextul favorabil al
unor momente importante din Îs- ' de sprijinul Consiliului de Stat, al
guvernului român și al său personal.
toria celor două țări, legate de obți
La ceremonia prezentării scrisori
nerea independentei și unității lor
lor de acreditare, precum și la con
naționale. Există toate condițiile ca
vorbirea care a avut loc apoi între
bunele relații româno-belgiene să cu
președintele Nicolae Ceausescu și
noască o dezvoltare continuă, pe pla
ambasadorul Jean Frans Maes, au
nuri multiple, în interesul celor două
participat tovarășii Aurel Duma, mi
țări și popoare, al cauzei colaborării,
nistru secretar de stat la Ministerul
destinderii și păcii în Europa și în
Afacerilor Externe, si Dumitru Alume".
'
•
în cuvîntare se subliniază că
postoiu, secretar prezidențial și al
Consiliului de Stat.
România desfășoară o activitate sus-

La invitația tovarășului Nicolae Ceansescu

ȘI-A ÎNCHIS PORȚILE
Timp de opt zile — între 6 și 13 octombrie — Complexul expozițional
din Piața Scînteii a găzduit a IX-a ediție a Tîrgului internațional Bucu
rești. Această manifestare economică internațională, INAUGURATA DE
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, secretarul general al partidului,
președintele Republicii, s-a înscris ca o nouă dovadă a voinței României
socialiste de a dezvolta continuu relațiile economice reciproc avanta
joase cu toate statele lumii. în interesul cauzei progresului, păcii si înțe
legerii între popoare. în legătură cu rezultatele cp care s-a încheiat
această nouă ediție a tîrgului. cu concluziile care se desprind în urma
participării expozanților români la această manifestare economică am
avut o convorbire cu tovarășul George Constantin Păunescu,
director general comercial al TIB’83.
— Acum, la încheierea Tîrgului
Internațional București — 1983 — a
precizat interlocutorul — se poate
aprecia că această nouă ediție a re
prezentat un succes care plasează
TIB între manifestările expoziționale de mare interes pentru comerțul
mondial. Desfășurat sub deviza „Comerț-cooperai e-dezvoltarctîrgul a
oferit o imagine elocventă a poten
țialului creator al economiei națio
nale, a forței si dinamismului indus-'
triei românești — angajată ferm pe
calea progresului tehnic contempo
ran. a rriodernizării și competitivi
tății — d'-’monstrind capacitatea ri
dicată a țării noastre de a parti
cipa tot mai activ la diviziunea
Internațională a muncii, la circuitul
mondial de valori materiale. Tre
buie remarcat faptul că oferta în
treprinderilor românești participan
te la tîrg a ilustrat hotărîrea oame
nilor muncii din toate ramurile economiei naționale de a traduce în
viată sarcinile și. orientările condu
cerii partidului, ale secretarului său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
de a acționa cu forțe sporite pentru
ridicarea continuă a nivelului tehnic
al producției, pentru sporirea com-

petitivitătii mărfurilor oferite la
export.
— Care sînt, înfățișate succint, re
zultatele cu care s-a soldat ediția
din acest an a tîrgului ?
— Caracteristica esențială a TIB’83
a fost intensa activitate de negocieri
și de perfectare a numeroase tran
zacții economice reciproc avantajoa
se. El a facilitat un amplu și fruc
tuos dialog între gazde si numeroși
oaspeți de peste hotare, a format
cadrul unor utile contacte de inten
sificare si punere în valoare a noi
posibilități de extindere și diversifi
care a schimburilor comerciale, de
lărgire a colaborării si cooperării în
producție si tehnico-științifice. Prin
numărul și valoarea contractelor co
merciale de imoort-export încheiate,
prin înțelegerile stabilite privind
specializarea și cooperarea în pro
ducție. cit și prin schimbul de in
formații tehnice și științifice. TIB’83
a adus, chiar în condițiile dificile
existente pe piața mondială, o con
tribuție importantă la extinderea
colaborării economice a României cu
alte țări. Dintre principalele . con
tracte încheiate de întreprinderile
românești de comerț exterior men
ționăm pe cele privind exportul de

produse ale industriei constructoare
de mașini (instalații și utilaje pe
troliere. utilaje siderurgice, autotu
risme. autocamioane, tractoare, ma
terial rulant si piese de schimb,
combine . agricole ș.a.) în U.R.S.S.,
R. D. ' Germană. Albania. Polonia,
Bangladesh, Egipt. Irak. Turcia. Ar
gentina. S.U.A.. Austria. Finlanda,
Cuba. Cehoslovacia. însemnate tran
zacții au fost semnate în domeniul
industriei de mașini-unelte. electro
nicii și electrotehnicii (mașini-unel
te și accesorii pentru prelucrarea
metalelor, tehnică de calcul, motoa
re electrice, componente active, cor
puri de iluminat, aparatură geofizi
că ș.a.) pentru exportul în U.R.S.S.,
R. D. Germană, Polonia. S.U.A.,
Turcia. Bulgaria și alte țări ; linii
electrice (de 33 kV și de 220 kV) în
Irak și Egipt, echipamente energe
tice în U.R.S.S. Noi produse side
rurgice vor fi livrate confornri con
tractelor în R. F. Germania. S.U.A.,
Turcia, Elveția. U.R.S.S.. Suedia, Ja
ponia, Finlanda. De asemenea tre
buie menționate contractele încheia
te de exportatorii români din dome
niul industriei chimice cu parteneri
din Franța. Austria. Elveția. Finlan
da. Irak, iugoslavia. Bulgaria. Ita
lia. R. F. Germania. Albania, India,
U.R.S.S.. Algeria. S.U.A.. Camerun,
cît si cele privind livrările de mo
bilă și alte produse ale industriei
lemnului în R. F. Germania. Iran,
Franța. Anglia. Arabia Saudită,
Suedia. Un volum însemnat de pro
duse ale industriei ușoare (textile,
confecții. încălțăminte, tricotaje ș.a.)
vor fi exportate în urma tranzac
țiilor stabilite în S.U.A.. Italia. R. D.
Germană. R. F. Germania. Norve
gia. U.R.S.S., Finlanda. .în același

NAȚIONALĂ A

DEMOCRATE POPULARE

președintele Organizației Poporului din Africa
de Sud-Vest - S.W.A.P.O. - Namibia
La invitația tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, joi a sosit în
Capitală Sam Nujoma, președintele
Organizației Poporului din Africa de
Sud-Vest — S.W.A.P.O. — Namibia.
La sosire, pe aeroportul Otopeni.
oaspetele a fost salutat de tovarășii

Emil Bobu, membru al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., Olimpia Solomonescu. ad
junct de șef de secție la C.C. al
P.C.R.
A fost prezent Bernard Kamwi, re
prezentantul permanent al S.W.A.P.O,
la București.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu.
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat
o telegramă de felicitare primului

ministru al statului Israel. Yitzhak
Shamir, cu prilejul preluării acestei
funcții.

Întîlnire la C. C. al P. C. R.
Joi dimineața, tovarășul Miu Dobrescu, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu delega
ția Partidului Progresist al Oameni
lor Muncii din Cipru — A.K.E.L.,
condusă de G. Christodulidis, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al
A.K.E.L.
Oaspeții ciprioți au rugat să se
transmită tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, un
cordial salut tovărășesc, împreună cu
cele mai bune urări de sănătate și
de noi realizări în construcția socie
tății socialiste multilateral dezvoltate
în România, din partea tovarășului
Ezekias Papaioannou, secretar gene
ral al Partidului Progresist al Oame
nilor Munții din Cipru — A.K.E.L.
Mulțumind pentru mesajul adresat,
tovarășul Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., a
transmis din partea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, un cald salut tovărășesc și cele
mai bune urări de sănătate și de noi
succese în activitatea consacrată în
făptuirii aspirațiilor poporului ci
priot, tovarășului Ezekias Papaioan

nou, secretar general al Partidului
Progresist al Oamenilor Muncii din
Cipru — A.K.E.L.
în cadrul convorbirilor s-a anali
zat stadiul relațiilor dintre cele două
partide, exprimîndu-se dorința comu
nă de a se dezvolta continuu, pe
baza principiilor stimei și respectului
reciproc, deplinei egalități, neameste
cului în treburile interne, în intere
sul popoarelor român și cipriot, al
cauzei păcii și colaborării internațio
nale. A avut loc un schimb de, păreri
cu privire la preocupările actuale ale
celor două partide, precum și asupra
unor aspecte ale situației internațio
nale, evidențiindu-se importanța in
tensificării eforturilbr pentru oprirea
cursei înarmărilor și trecerea la mă
suri concrete de dezarmare. în primul
rînd de dezarmare nucleară. Totoda
tă, s-a reliefat necesitatea de a se ac
ționa cu hotărîre pentru oprirea am
plasării în Europa a noilor rachete
cu rază medie de acțiune, pentru re
tragerea și distrugerea celor existen
te. S-a subliniat necesitatea creării
de zone denuclearizate în Balcani și
în alte regiuni ale Europei.
La convorbiri, care s-au desfășurat
într-o atmosferă cordială, a partici
pat tovarășa Olimpia SolomOnescu,
membru supleant al C.C. al P.C.R.,
adjunct de șef de secție la C.C. al
P.C.R.

Cronica zilei
Președintele Uniunii Centrale a
Cooperativelor de Producție. Achizi
ții și Desfacere a Mărfurilor, tova
rășul Paul Niculescu, a avut o între
vedere cu președintele Uniunii Slo
vace a Cooperativelor de Consum,
tovarășul Dezider Goga, care a efec
tuat o vizită în țara noastră. Cu acest
prilej s-a făcut o analiză a realizării
prevederilor din Acordul de colabo
rare pe termen lung între Centrocoop
și organizația cooperatistă similară
cehoslovacă. Au fost abordate, tot
odată. probleme privind dezvoltarea
relațiilor bilaterale dintre cele două
organizații cooperatiste, cu precăde
re a schimburilor economice și coo
perării în diverse sectoare de activi
tate.

★

Joi. la București a fost semnat, un
protocol între Camera de Comerț și

ȘTIRI

Industrie a Republicii Socialiste
România și Camera Națională de
Comerț a Republicii Zimbabwe. Do
cumentul prevede acțiuni menite să
contribuie la promovarea si dezvol
tarea schimburilor comerciale și a
cooperării economice între organiza
țiile și firmele interesate din cele
două țări.
Din partea română, protocolul a
fost semnat de Nicolae Andrei, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale, președinte al Camerei de
Comerț si Industrie, iar din partea
Republicii Zimbabwe, de Abner
Botsh. președintele Camerei Națio
nale de Comerț.
A fost prezent John George Mayowe, ambasadorul Republicii Zim
babwe la București.
(Agerpres)

SPORTIVE

• La Moscova. în Palatul spor
turilor de la Lujniki, a început joi
campionatul mondial de judo, com
petiție la care participă sportivi din
48 de țări,
în prima zi s-au desfășurat între
ceri la categoriile semigrea (95 kg)

timp, au fost semnate contracte
privind importul îndeosebi de ma
terii prime și materiale pentru in
dustria metalurgică și cea chimică
și altele.
— Desigur, contractele de export
import nu reprezintă decit o latură
a bilanțului pe care îl consemnăm
la închiderea ediției din acest an a
Tîrgului internațional București.
— Concomitent cu activitatea ex
clusiv comercială. TIB ’83 a consti
tuit cadrul în care s-au desfășurat
simpozioane și conferințe tehnice,
mese rotunde, prezentări de filme,
demonstrații practice privind func
tionarea a numeroase aparate și utilaje expuse. Aceste acțiuni promotionale, caracteristice schimbului de
idei și experiență, au avut loc în
condițiile prezentării în standuri a
unei multitudini de produse expuse
în premieră la TIB’83. fapt ce do
vedește. o dată in plus, importanța
acordată de expozanții, români și
străini manifestării economice re
cent încheiate. Organizatorii au de
cernat în acest' cadru o serie de me
dalii și diplome participanților la
actuala ediție. Dealtfel. încă de pe
acum, numeroși expozanți și-au anuntat dorința de a participa la ur
mătoarea ediție, a X-a. a Tîrgului
Internațional București, care se va
desfășura în perioada 11—18 octom
brie 1984.
Prin amploarea contractelor per
fectate, prin seria de acțiuni de larg
interes desfășurate în perioada tîr
gului se poate aprecia că TIB’83 s-a
încheiat cu un bilanț fructuos. Aceasta întărește convingerea genera
lă a participanților că tîrgurile din
Capitala României contribuie la
dezvoltarea schimburilor comerciale
internaționale, la stimularea coope
rării economice pe multiplele pla
nuri. in interesul și avantajul tutu
ror partenerilor, al cauzei colaboră
rii si păcii în lume.

Dan CONSTANTIN

și grea (plus 95 kg). O comportare
remarcabilă a avut în această /zi
inaugurală a campionatelpr sporti
vul român Mihai Cioc, care a reu
șit să urce pe podiumul laureaților
categoriei grea, fiind recompensat
cu medalia de bronz, după o evo
luție sigură, prezentind un bogat re
pertoriu tehnic și o pregătire fizi
că exemplară. După Ce a dispus în
tururile preliminare de campionul
Finlandei. Juha Salonen, prin yuko,
și apoi de Hin Hwang (H.P.D. Co
reeană). tot prin yuko. Mihai Cioc
l-a învins, la puncte. în meciul de
cisiv pentru medalia de bronz, pe
canadianul Mark Berger.
Medalia de aur la această cate
gorie a revenit cunoscutului campion
japonez Yasuhiro Yamashita. învin
gător în finală, prin ippon. in fața
olandezului Wil Wilhem. Cealaltă
medalie de bronz a fost obținută de
Henry Stohr (R.D. Germană).
La semigrea, titlul a fost iCÎȘtigat de Andreas Preschel (R.D. Ger
mană). medalia de argint a revenit
lui Valeri Dividenko (U.R.S.S.), iar
cele de bronz lui Gunther Neureuther (R.F. Germania) și Robert
Van de Walle (Belgia).
® La actuala ediție a tradiționalei
competiții automobilistice „Turul
Europei", sportivii români s-au nu
mărat printre laureați, cucerind
Cupa de aur — pe echipe de uzină
si Premiul special al Raliului, de
cernat de organizatori formației cu
cea mai bună comportare.
în clasamentul general al cursei,
încheiată la Bad Pyrmont (R. F.
Germania), echipajul român N. Grigoraș — I. Mălăut („Dacia-1400") s-a
situat pe locul trei, victoria reve
nind concurenților vest-'germani H.
Bohne și R. Friker (.,Mercedes-500“).

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 14
octombrie ora 20 — 17 octombrie ora 20.
în țară : Vremea va fi în general fru
moasă si în încălzire ușoară. Cerul Va
fi variabil, izolat în a doua parte a in
tervalului sînt posibile ploi slabe, în
deosebi în vestul țării. Vîntul va sufla
slab, pînă la moderat.
Temperaturile
minime vor fi cuprinse între minus 2
și plus 8 grade, izolat mai coborîte în
depresiuni, iar cele maxime între
15
și 25 de grade, local mai ridicate în su
dul tării. Condiții de brumă la înce
putul intervalului, îndeosebi în zone
le deluroase. Pe alocuri, ceață diminea
ța și seara.

REPUBLICII
YEMEN

Tovarășului ALI NASSER MOHAMMAD
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Yemenit,
Președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului
al Republicii Democrate Populare Yemen,
Prim-ministru
ADEN
Aniversarea a 20 de ani de la începutul revoluției îmi oferă plăcutul pri
lej de a vă adresa cordiale felicitări și sincere urări de sănătate și fericire
personală, iar poporului prieten yemenit cele mai bune urări de progres și
prosperitate.
Am deplina convingere că-și în viitor relațiile de prietenie dintre țările
și partidele noastre, atît pe plan bilateral, cît și în viața internațională, se
vor intensifica și adinei în interesul reciproc al celor două popoare, al
cauzei generale a păcii, destinderii și independentei în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Ieri a sosit în Capitală Sam Nujoma,

■ ■ ■ ■ ■ ■
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SĂRBĂTOAREA

La 14 octombrie, poporul Re
publicii Democrate Populare Ye
men sărbătorește împlinirea a 20
de ani de la memorabilul eveni
ment al izbucnirii răscoalei popu
lare anticolonialiste, care avea să
ducă, după patru ani de lupte
eroice, la proclamarea indepen
denței naționale. Victoria împo
triva asupririi coloniale a inaugu
rat o nouă etapă în viața acestui
popor din sud-vestul Peninsulei
Arabice.
Așa cum se, știe, R.D.P. Yemen
este o țară în care predomină
formele de relief înalte, cea mai
mare parte a suprafeței sale de
287 683 kmp fiind ocupată de
platouri și munți. Subsolul con
ține puține bogății naturale ; ele
cuprind minereuri de fier, cupru,
sare și o parte nu prea mare de
zăcăminte petrolifere, descoperite
în ultimii ani. în ce privește su
prafețele agricole, acestea sînt re
duse din cauza lipsei aproape to
tale a cursurilor de apă, cultiva
rea pămîntului depinzînd în prin
cipal de torentele montane. Cu
toate acestea, aproximativ 70 la
sută din populația aptă de muncă
este ocupată , în agricultură. Prin
cipala activitate economică a fost
și este concentrată în orașul-port
Aden.
în (anii care au trecut de la
proclamarea
independenței, în
viața tînărului stat au avut loc o
serie de prefaceri economice și
sociale cu caracter progresist.
Acestea au debutat cu naționaliza
rea marilor întreprinderi străine
și înfăptuirea reformei agrare și
au luat amploare odată cu crearea,
în 1978, a Partidului Socialist

Yemenit, care a inițiat un amplu
program de dezvoltare a economiei
naționale. Pe ogoarele împărțite
țăranilor au fost create gospodării
de stat și cooperative, care utili
zează circa 800 de tractoare ; s-au
înălțat baraje pentru colectarea
apei ; au fost' săpate aproximativ
100 km canale de irigație, care au
permis irigarea a 7 000 ha de pămînturi aride. în același timp, ca
rezultat-al efortului pentru dez
voltarea industriei în ultimii
cinci ani au fost date în exploa
tare mai multe întreprinderi, între
care o fabrică de mase plastice și
o filatură, complexul de termo
centrale de la Aden ș.a. Planul de
cinci ani 1981—1985 prevede rea
lizarea a 362 de proiecte din
industrie, transporturi, agricultură,
asistență medicală.
Animat de sentimente de prie
tenie și solidaritate față de po
poarele arabe, față de toate po
poarele care luptă pentru conso
lidarea independenței, poporul ro
mân urmărește cu interes și sim
patie realizările obținute de po
porul yemenit in direcția făuririi
unei vieți noi. între Republica
Socialistă România și Republica
Democrată Populară Yemen s-au
statornicit relații de colaborare,
întemeiate pe deplina egalitate în
drepturi și avantajul reciproc, care
cunosc un curs ascendent. Ca o
expresie a acestei evoluții pozitive,
în ultimii ani au fbst încheiate o
serie de înțelegeri și acorduri co
merciale, de cooperare econo
mică, culturală și științifică, co
respunzător intereselor celor două
țări, cauzei generale a apropierii
între popoare, progresului social și
păcii în lume.

TELEGRAME EXTERNE

Convorbiri ale delegației P.C.R. cu membri
ai conducerii P. C. din Danemarca
COPENHAGA 13 (Agerpres). —
Delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Ion
Coman. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., care se află în vizită în Da
nemarca, la invitația P.C. din Dane
marca, a avut convorbiri cu tovarășii
Joergen Jensen, președintele P.C.D.,
lb Nbrlund, Poul Emanuel, membri
ai Comitetului Executiv, secretari ai
C.C. al P.C.D., și Joern Christensen,
secretar al C.C. al P.C.D.
Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân. s-au transmis oonducerii P.C.D.,
tovarășului Joergen Jensen un căl
duros salut, urări de fericire si succe
se in activitate.
Exprimînd mulțumiri pentru salut,
tovarășul Joergen Jensen a rugat să
se transmită tovarășului Nicolae
Ceaușescu cordiale urări de sănătate
și fericire personală. ia.r poporului
român urări de noi succese în edifi
carea socialismului.
în cadrul convorbirilor s-a efectuat
o informare reciprocă asupra activi
tății și preocupărilor actuale ale
P.C.R., și P.C.D.. exprimîndu-se do

rința comună de a extinde în conti
nuare bunele raporturi dintre ele. pe
baza stimei și respectului reciproc, a
solidarității internaționale. în intere
sul celor două partide și popoare, al
cauzei păcii și dezarmării, ai edifi
cării unei lumi mai bune și mai
drepte.
A avut Ioc, de asemenea, un
schimb de vederi în principalele pro
bleme ale vieții politice internațio
nale actuale. Exprimînd îngrijorarea
fată de deteriorarea situației actuale
în lume, ambele partide au subliniat
însemnătatea intensificării eforturilor
popoarelor, ale mișcărilor pentru
pace și dezarmare, ale opiniei publice
— pentru oprirea cursei înarmărilor,
pentru trecerea la măsuri practice de
dezarmare, și, în primul rînd. de de
zarmare nucleară.
în cursul discuțiilor s-a subliniat
necesitatea opririi amplasării de noi
rachete cu rază medie de acțiune pe
continentul nostru, a retragerii și dis
trugerii celor existente, pentru înlă
turarea pericolelor care planează asupra întregii omeniri.
Au fost abordate, totodată, aspec
te ale mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Vizita delegației P. C. R. în Finlanda
HELSINKI 13 (Agerpres). — To
varășul Ilie Verdeț, membru al
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., conducătorul
delegației P.C.R. care face o vizită
în Finlanda, la invitația C.C. al
Partidului Comunist Finlandez, a
avut o întrevedere cu Kalevi
Sorsa, președintele Partidului SocialDemocrat, primul ministru al gu
vernului.
Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist
Român, președintele Republicii So
cialiste România, au fost transmise
președintelui Partidului Social-De
mocrat un salut cordial si cele mai
bune urări de succes.
Mulțumind, Kalevi Sorsa a rugat
să se transmită tovarășului Nicolae
Ceaușescu cele mai călduroase sa
lutări, urări de sănătate și fericire
personală,
iar poporului român
urări de noi succese și prosperitate.
în cadrul convorbirii au fost
exprimate satisfacția pentru bunele
raporturi . dintre Partidul Comu
nist Român șl Partidul SocialDemocrat din Finlanda, precum și
dorința de a le dezvolta în viitor,
în folosul celor două popoare și
țări, al cauzei păcii, securității și
cooperării în Europa și în- întreaga
lume.
Totodată, a fost subliniată nece
sitatea folosirii resurselor și posi
bilităților existente pentru diversi
ficarea și adîncirea relațiilor eco
nomice și a schimburilor comerciale
dintre cele două țări, în interesul
popoarelor român și finlandez, al
înțelegerii și. colaborării interna
ționale.

Abordîndu-se unele aspecte ale
situației internaționale, s-a subliniat
că este necesar să se facă totul
pentru depășirea încordării actuale
din viața internațională, pentru
oprirea cursei înarmărilor și trece
rea la dezarmare, îndeosebi la
dezarmarea nucleară, pentru împie
dicarea amplasării de noi rachete
cu rază medie de acțiune în Eu
ropa, întărirea securității și păcii
pe continentul european și în în
treaga lume.

★

Conducătorul delegației P.C.R. sLa
întîlnit, de asemenea, cu Paavo
Vayrynen, președintele Partidului
de Centru, ministrul de externe
al Finlandei.
Cu această ocazie, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România. s-au
transmis președintelui Partidului de
Centru un cordial mesaj de salut,
urări de sănătate și succes în întrea
ga sa activitate.
Exprimînd mulțumiri pentru me
saj, Paavo Vayrynen a rugat să se
transmită tovarășului Nicolae
Ceaușescu călduroase urări de să
nătate, de progres și bunăstare
poporului român.
în cadrul intrevederii a avut loc
un schimb de vederi privind relați
ile bilaterale, precum și unele
aspecte ale situației internaționale
actuale.
La întrevederi, desfășurate într-o
atmosferă cordială, a luat parte
Maria Stănescu, ambasadorul Româ
niei la Helsinki.

Plenara C.C. al P.AA.S.U.
BUDAPESTA 13 (Agerpres). — Agenția M.T.I. informează că. miercuri,
a avut loc. sub președinția lui Jănos
Kâdăr, prim-secretar al C.C. al
P.M.S.U.. plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar. Comitetul Central a exa
minat și aprobat un raport cu pri
vire Ia situația.internațională, un do

cument referitor Ia perfecționarea
activității sindicale și la sarcinile
partidului, propunerile privind lichi
darea împărțirii administrative pe
raioane, dezvoltarea conducerii de
partid și de stat pe plan local și
comunicatul cu privire la probleme
le economice actuale.

»

Cu prilejul reuniunii regionale de la Bagdad

O cerință majoră evidențiată în cadrul sesiunii O. N. U

consacrate pregătirii Anului Internațional al Tineretului

ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia

DE DEZARMARE. PENTRU ASIGDRAREA PĂCII.
DESTINDERII. COLABORĂRII $1 PROGRESULUI
NAȚIUNILE UNITE 13. — Trimisul Agerpres, Nicolae Chilie, trans
mite : Oprirea cit nu este prea tirziu a cursei periculoase și costisitoare
a înarmărilor și trecerea hotărîtă la înfăptuirea alternativei raționale,
unice, imperativ necesare a dezarmării, eliminarea decalajelor econo
mice și a stării de subdezvoltare prin instaurarea noii ordini economice
internaționale, stingerea focarelor de tensiune și conflict din diferite
zone ale planetei și reglementarea prin mijloace exclusiv pașnice, prin
dialog și tratative, a tuturor diferendelor dintre state, respectarea
drepturilor inalienabile, sacre ale popoarelor la viață, la pace, la dezvol
tare de sine stătătoare fără nici un amestec din afară — acestea sînt
marile teme tratate cu prioritate in dezbaterile de politică generală ale
actualei sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., programate să se încheie
în cursul actualei săptămîni.

Fondurile destinate înar
mării să fie orientate în fo

losul dezvoltării, al bună

stării popoarelor
în cuvîntările rostite de la tri
buna Adunării Generale, reprezen
tanții unor țări mici și mijlocii, ne
aliniate, în curs de dezvoltare din
Africa, Asia și America Latină pun
deosebit accent pe necesitatea ca
O.N.U., statele membre, popoarele
din întreaga lume să-și mobilizeze
și să-și unească cu vigoare ma
ximă eforturile pentru stăvilirea
competiției militare actuale, care
a atins proporții de domeniul absur
dului și care comportă riscul în
creștere al declanșării unei conflagrații nucleare cu consecințe
Imprevizibile pentru civilizația și în
săși viața pe planeta noastră, șl
pentru adoptarea unor măsuri prac
tice, urgente de dezarmare, în
primul rînd de dezarmare nucleară,
care ar avea multiple și profunde
efecte binefăcătoare pentru
salv
gardarea și consolidarea păcii mon-l
diale, pentru eliberarea unor fon
duri considerabile irosite azi în
scopuri distructive și orientarea lor
în folosul dezvoltării, progresului
și bunăstării tuturor națiunilor.
Ministrul afacerilor externe al
. Sudanului, Mohamed Mirghani, a
relevat pe larg rolul constructiv al
mișcării de nealiniere în viața inter
națională contemporană, amintind
că hotărîrile și propunerile formula
te de cea de-a VÎI-a Conferință la
nivel Înalt de la Delhi a statelor
membre ale mișcării de nealiniere
urmăresc să dea răspunsuri viabile
și democratice, în interesul tuturor
popoarelor, la marile probleme poli
tice, economice și militare ce con
fruntă omenirea în etapa actuală.
El a vorbit apoi despre dificultățile
majore cu care sînt confruntate în
prezent țările în curs de dezvoltare
șl a exprimat regretul tării sale în
legătură cu atitudinea rigidă a sta
telor industrializate în problema ne
gocierilor Nord-Sud vizînd instaura
rea unei noi ordini economice in
ternaționale. Vorbitorul a subliniat
că, în condițiile actuale, instaurarea
noii ordini a devenit un imperativ
al întregii comunități internaționale
șl a cerut ca la actuala sesiune a
Adunării Generale a O.N.U. să se
depună toate eforturile pentru lan
sarea negocierilor globale în vederea
înaintării spre înfăptuirea acestui
obiectiv.
Ministrul de externe al Ghanei,
Obed Asamoah, a apreciat că înrău
tățirea situației internaționale se
datorează cazurilor tot mai frecven
te de recurgere la forță, refuzului
unor state de a aplica principiul
reglementării pașnice a diferendelor.
Vorbitorul s-a referit apoi pe larg
la starea de tensiune din Africa
australă, arătînd că aceasta a fost
creată de politica de apartheid și
Imixtiuni a regimului de la Pretoria
și de amestecul unor mari puteri
care sprijină pe diferite căi guver
nul sud-african în politica acestuia,
condamnată de O.N.U. și de întrea
ga comunitate Internațională. Minis
trul ghanez a subliniat urgența cu
care O.N.U. și toate statele membre
ale organizației trebuie Să acțione
ze pentru a pune capăt ocupării ile
gale a Namibiei de către R.S.A. și
pentru materializarea drepturilor
legitime ale popoarelor namlbian si

Invadat de soare in vastitatea al
bastră a Mediteranei, arhipelagul
maltez, situat la jumătatea distan
ței dintre Gibraltar și Beirut, ne intimpină cu o ploaie caldă. Dar no
rii dispar repede și razele soarelui
încep să strălucească din nou.
„Ploaia — ne spun localnicii — re
prezintă primul semn al apropierii
iernii". O iarnă in care mercurul
termometrelor nu coboară insă nici
chiar in luna cea mai friguroasă
— ianuarie — sub zece grade. Așa
se explică de ce in orice anotimp
ai sosi aici vei putea descoperi cu
ușurință incintătoarele frumuseți
ale arhipelagului, alcătuit din cele
trei insule — Malta, Gozo și Do
mino — sau de ce numărul turiști
lor a depășit in ultimii ani aproape
de trei ori numărul locuitorilor
țării.
Capitala arhipelagului, La Vallet
ta, este, cu cei 20 000 de locuitori
ai săi, un oraș foarte armonios.
Construită pe planuri înclinate,
după proiectul arhitectului italian
Francesco Laparelli, discipol al lui
Michelangelo, orașul oferă vizita
torului spectacolul străzilor sale
animate, care-l conduc, in trepte,
spre mare. Orașul poartă numele
celui care a avut misiunea reduta
bilă de a susține, în 1565, marea
bătălie contra turcilor. Nenumărate
documente amintesc acele fapte de
arme, înscrise in monumente de
piatră și care, ca tot ceea ce se
află in La Valletta, dau consisten
ța1 vremurilor trecute. Acestora li
s-a adăugat, îndeosebi in ultimii
ani, salba de hoteluri ce a împinzit aproape întreg litoralul.
In Malta nu există sentimentul
distanțelor. Și poate de aceea n-au
fost construite nici căi ferate. In
interiorul celor 246 de kilometri pătrați ai insulei, principalele locali
tăți sînt legate parcă una de alta,
adeseori creind impresia că treci
de la un cartier la altul, fiind de
osebite doar prin vechimea sau

In interesele țărilor sărace, nu își
pot găsi soluții viabile prin măsuri
limitate, pe termen scurt, fiind ne
voie de o abordare globală și de ne
gocieri cu participarea tuturor state
lor pentru o restructurare de pro
funzime a relațiilor economice din
tre state, prin instaurarea noii ordini
economice internaționale.
Ministrul de exierne al Republicii
Guineea, El Hadj Abdoulaye Toure,
a apreciat că deteriorarea climatului
internațional se datorează politicii
de înarmări și confruntare a unor
state, precum și tendințelor de re
sud-african la libertate, independen
crudescență a politicilor de bloc și
tă și dezvoltare de sine stătătoare.
de reîmpărțire a lumii în zone și
O altă idee dezvoltată Pe larg de
sfere de influență. El a subliniat că
ministrul ghatnez a fost cea a irosi
victime
ale înrăutățirii situației in
rii iraționale a unor uriașe resurse
ternaționale sînt în primul rînd ță
si fonduri pentru alimentarea cursei
rile mici, nealiniate, în curs de dez
înarmărilor. în condițiile în care
voltare, care se văd atrase în răz
numeroase popoare sînt confruntate
tot mai grav cu fenomenul subdez
boaiele așa-numite locale,, își văd
voltării. cu consecințele dramatice
interesele naționale periclitate de
ale acestuia. Prosperitatea popoare
politica de forță și amestec în tre
lor este sacrificată pe altarul' cursei
burile lor interne și, în același timp,
înarmărilor, a declarat el. Intr-o
sînt profund afectate de criza eco
lume profund marcată de analfabe
nomică mondială, care are ca efect,
tism. de foamete și' subnutriție, de
în cazul țărilor sărace, agravarea
mizerie si boli endemice, peste
stării de subdezvoltare, a datoriei
700 000 de oameni de știință și ingi . externe și a poverii reprezentate de
neri sînt angajați în cercetări și
ratele inadmisibil de mari ale doperfecționări în scopuri militare.
bînzilor.
Vorbitorul a adresat puterilor nu
Vorbitorul a relevat că analiza si
cleare apelul de a depune eforturi
tuației economice mondiale nu oferă
sporite pentru a-și reduce cheltuie
temeiuri de optimism, prăpastia din
lile militare, pentru eliminarea ar
tre ' statele . bogate și țările sărace
melor nucleare si a celorlalte arme
adîncindu-se tot mai mult. El a sub
de nimicire în masă.
liniat că singura soluție viabilă pen
tru remedierea acestei stări de lu
cruri o constituie mobilizarea voinței
Să se generalizeze princi
politice a tuturor statelor, în primul
rînd a statelor dezvoltate, pentru în
ceperea negocierilor globale Nordpiile și normele dreptului Sud în vederea instaurării noii or-”
dini economice internaționale.

internațional

Instituirea noii ordini

Carl Rogers, vicepremier si minis
tru al apărării și de interne al sta
tului Belize, a subliniat în cuvîntul
economice internaționale
său necesitatea întăririi și generali
zării respectului față de principiile
un deziderat vital
si normele dreptului internațional.
Aceste principii — a spus el — au
o importantă deosebita pentru toate
Ministrul pentru relații externe și
statele și pentru destinele păcii
cooperare al statului Burundi, Lau
mondiale, dar ele sînt vitale pentru
rent Nzeyimana, a stăruit în dis
ocrotirea țărilor mici și mijlocii.
cursul său asupra situației pericu
Vorbitorul a arătat că acestea sînt
loase care persistă de mai multi ani
rațiunile pentru care statul Belize
și care s-a agravat în ultima peri
subscrie integral la principiile și
oadă în Africa australă, ca urmare
obiectivele mișcării de nealiniere.
a politicii agresive, de apartheid și
Normele de bază de comportare
imixtiuni brutale în treburile unor
în viata internațională, promovate de
state africane vecine promovată de
mișcarea de nealiniere, sînt dreptul
regimul minoritar rasist de la Pre
popoarelor la autodeterminare, nea
toria. Acest regim, a declarat el, con
mestecul în treburile interne și nein
tinuă să violeze flagrant Carta Orga
tervenția. nerecurgerea la violență
nizației Națiunilor Unite, reprezentînd
și reglementarea exdlusiv prin mij
■o sursă de instabilitate în regiune.
loace pașnice a diferendelor dintre
Vorbitorul s-a pronunțat pentru adop
state.
tarea unor măsuri ferme care să
Președintele Consiliului Militar
ducă la eliminarea politicii de apart
Național al statului Suriname, Daysl
heid și discriminării rasiale și la în
Boutense, a apreciat că pericolele
cetarea ocupării ilegale a Namibiei,
cele mai mari la adresa păcii inter
arătînd că O.N.U. trebuie să acțione
naționale, a vieții popoarelor rezidă
ze pentru urgentarea accesului la in
în acumularea unor stocuri tot mai
dependentă al poporului namibian si
mari de armamente, în primul rînd de
să respingă categoric încercările
arme nucleare, și în recurgerea frec
R.S.A. de a tergiversa acest proces,
ventă de către unele state la politica
prin tot felul de condiții prealabile
de forță și amestec în treburile in
si de manevre care au ca obiect, în
terne ale altor popoare. Vorbind des - ultimă
instanță, menținerea domina
pre cauzele care au dus în ultima
ției coloniale asupra teritoriului naperioadă la înrăutățirea climatului
mibian și spolierea bogățiilor natura
mondial, el a constatat că „în eta
le ale acestuia.
pa actuală, în lume asistăm, pe lingă
In continuare, ministrul burundez
folosirea tot mai largă a forței mili
a insistat asupra spiritului de răs
tare împotriva unor state suverane,
pundere
și urgentă care trebuie să
și la o sporire îngrijorătoare a
guverneze negocierea și adoptarea
recurgerii la forța economică împo
unor măsuri practice menite să pună
triva unor tari în curs de dezvoltare
capăt cursei iraționale a înarmări
vulnerabile din acest punct de vede
lor și să asigure progresul pe calea
re, în scopul subjugării lor în slujba
dezarmării, în primul rind a dezarintereselor politice si economice ale
mării nucleare.
altor state".
în continuare, vorbitorul a stăruit
Alături de problemele de însemnă'
asupra necesității resimțite pregnant
tate majoră ale păcii și securității, a ’
de a se opera transformări structura
subliniat apoi vorbitorul, asigurarea
le în actuala ordine economică inter
dezvoltării întregii omeniri rămîne
națională, care este inechitabilă ca
una din cele mai grave probleme.
urmare a „dominației îndelungate a
Actualele dificultăți de ordin eco
Nordului asupra Sudului". în context
nomic din lume se cer abordate si
rezolvate cu curaj și voință politică.
el a apreciat că asemenea probleme
El a făcut apel, în context, la depu
majore cum sînt preturile inechitabi
nerea tuturor eforturilor pentru res
le ale materiilor prime exportate de
statele în curs de dezvoltare, datoria
tructurarea actualelor raporturi eco
externă împovărătoare a țărilor să
nomice inechitabile dintre state, pen
tru instituirea unei noi ordini econo
race. fluctuațiile mari de pe piețele
mice
și monetare internaționale.
valutare, care lovesc înainte de toate

aproape intactă, a urmelor suprapu
se ale acestor civilizații, ca fi ale al
tora care le-au precedat. Civilizația
megalitică, dezvoltată intre anii
3000 și 2000 i.e.n, este in mod re
marcabil păstrată. O serie de tem
ple, precum cele de la Hagar Quin
și Mosta, care pot fi socotite prin
tre minunile lumii, concurează
în semeție construcțiile moderne.
Romanii, la rindul lor, au lăsat im-

poate prin influența arhitecturală
sub care s-au născut.
O puternică atracție o constituie
și trecutul frămintat al Maltei. Con
siderat și astăzi, de unii cercetători,
drept ultimul petic de pămint ră
mas din ceea ce înainte unea Eu
ropa de Africa, arhipelagul poartă
in el o parte din istoria zbuciumată
a bătrinului nostru continent. Și
aceasta din cauza, intre altele, a

SOFIA 13 (Agerpres) — La Sofia
au început joi lucrările ședinței Co
mitetului miniștrilor afacerilor ex
terne ai statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.
La lucrările ședinței participă
Petăr Mladenov, ministrul afacerilor
externe al Republicii Populare Bul
garia, Bohuslav Chnoupek, ministrul
afacerilor externe al Republicii So
cialiste Cehoslovace, Herbert Krolikowski, secretar de stat, primadjunct al ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Democrate Ger
mane, Ștefan Olszowski, ministrul
afacerilor externe al Republicii
Populare Polone, Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Peter Varkonyi, ministrul afacerilor externe al
Republicii Populare Ungare. Andrei
Gromîko,
prim-vicepreședinte al
Consiliului de Miniștri, ministrul
afacerilor externe al U.R.S.S.
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BAGDAD 13 (Agerpres). — To
varășul Nicu Ceaușescu, secretar al
C.C. al U.T.C., președintele Comi
tetului Consultativ al O.N.U. pen
tru Anul Internațional al Tineretu
lui (A.I.T.), a avut o întrevedere cu
Mohammed Said Al-Attar, secreta
rul executiv al Comisiei Economice
a O.N.U. pentru Asia de Vest
(E.C.W.A.). în cadrul întrevederii au
fost abordate probleme privind pre
gătirea și marcarea corespunzătoare
a A.I.T., sub deviza „Participare,
dezvoltare, pace". Au fost subliniate

★

Tovarășul P. Mladenov a oferit un
dineu in onoarea miniștrilor afaceri
lor externe ai statelor participante
la Tratatul de la Varșovia.

importanța recomandărilor elabo
rate de reuniunile regionale dedi
cate A.I.T. pentru punerea în apli
care a prevederilor programului
concret de măsuri și activități ce
urmează a fi întreprinse înaintea
și în timpul A.I.T., precum și în
semnătatea apropiatei dezbateri din
cadrul celei de-a 38-a sesiuni a
Adunării Generale a O.N.U. pe tema
A.I.T. pentru identificarea celor
mai potrivite căi și. modalități de
soluționare a problemelor specifice
care preocupă tînăra generație din
întreaga lume.

Sînt necesare eforturi comune în vederea creării
unei baze solide și echitabile economiei mondiale
Declarația adoptată la încheierea reuniunii ministeriale
a „«Grupului celor 77"
NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres).
— Trimisul Agerpres transmite : în
declarația adoptată la încheierea reu
niunii anuale a miniștrilor de exter
ne ai statelor membre ale „Grupului
celor 77", desfășurată la New York,
țările membre se pronunță pentru
depunerea de eforturi în vederea
creării unei baze solide și echitabile
a economiei mondiale. Declarația
adresează, totodată, un apel țărilor
dezvoltate să coopereze la realiza
rea acestui obiectiv de o impor
tanță vitală pentru întreaga comu
nitate internațională, exprimînd în
grijorarea serioasă în legătură cu
agravarea crizei economice ca ur-

Reuniunea pregătitoare a Congresului pentru reconciliere
națională In
preconizată în acordul de încetare a
focului dintre forțele rivale din Li
ban, încheiat la 25 septembrie a.c.
Acest forum național, programat 6ă
se deschidă la 20 octombrie, urmează
să deschidă calea unor reforme con
stituționale, prin care să fie evitate
confruntările armate și să se reali
zeze un dialog constructiv al dife
ritelor părți din Liban în opera de
reconstrucție a tării.

BEIRUT 13 (Agerpres). — La Bei
rut au început, joi, lucrările unei
reuniuni pregătitoare a Congresului
pentru reconciliere națională în Li
ban. la care participă reprezentanți
ai mai multor părți antrenate în pro
cesul restabilirii dialogului national
— transmit agențiile internaționale
de presă. Organizarea Congresului
pentru reconciliere națională a fost

GLASUL UNANIM AL POPOARELOR

Să se pună capăt cursei înarmărilor nucleare.

să fie asigurată pacea in Europa și in întreaga lume I
Apelurî privind amînarea amplasării noilor rachete
HAGA 13 (Agerpres). - Președin
tele fracțiunii parlamentare a Parti
dului Muncii, Joop Den Uyl, s-a
pronunțat, în parlamentul olandez,
pentru o amînare a amplasării
noilor rachete nucleare cu rază
medie de acțiune în Europa occi
dentală. El a cerut guvernului, în
numele celui mai mare partid po
litic din Olanda, să ia o inițiativă
în această direcție, pentru a oferi,
astfel, tratativelor de la Geneva
șanse mai mari de succes.
în cursul unor dezbateri în parla
ment, președintele fracțiunii parla
mentare a partidului de opoziție
„Democrații ‘66“, Maarten Engwirda, a apreciat, de asemenea, că
instalarea noilor rachete ar trebui
amînată., Purtători de cuvînt ai
altor partide olandeze — între care
Partidul Comunist și Partidul Popu
lar Evanghelist - au confirmat că

formațiunile politice respective res
ping proiectele de amplasare a
noilor rachete în Olanda și în alte
țări vest-europene.

ROMA 13 (Agerpres). - Un grup
de senatori cdmuniști din parla
mentul Italiei au adresat guvernu
lui apelul de a lua în considerare
în modul cel mai serios propunerea
Greciei privind amînarea, cu șase
luni, a desfășurării în Europa occi
dentală a noilor rachete nucleare.
WASHINGTON 13 (Agerpres). Senatorul John Glenn, candidat la
obținerea învestiturii Partidului De
mocrat pentru alegerile preziden
țiale de anul viitor, din S.U.A., a
cerut amînarea desfășurării rache
telor nucleare americane „Cruise"
in Europa occidentală.

Se extinde campania antinucleară
BONN 13 (Agerpres). — In
R.F.G. au început joi ample acțiuni
ale mișcării pentru pace, împotri
va proiectelor de staționare a noi
rachete nucleare americane pe te
ritoriile unor țări vest-europene,
pentru o Europă fără arme nu
cleare. încă din zorii zilei, mii de
iubitori ai păcii, cu steaguri și pan
carte, scandind lozinci, au blocat
căile de acces spre portul Bremer-

haven, unde se află o bază milita
ră — anunță agenția D.P.A. O ac
țiune de protest a început din pri
mele ore ale dimineții și în portul
Nordenham.
al
dePunctul
culminant
monstrațiilor, precizează agenția,
populare
îl vor constitui adunările . .
ce vor avea loc la 22 octombrie,
cu participarea a sute de mii de
demonstranți.

Noi inițiative pentru
declararea de zone
denuclearizate
MADRID 13 (Agerpres). — Un
grup de deputați-comuniști din
parlamentul autonom al provin
ciei sudice spaniole Andaluzia
s-au pronunțat în favoarea pro
clamării Andaluziei drept zonă
denuclearizată.

BRUXELLES 13 (Agerpres). —
Consiliul local al provinciei bel
giene Namur și-a confirmat hotărîrea, adoptată anul trecut, de
a declara întreg teritoriul pro
vinciei zonă denuclearizată.
*

î

„Demers pentru viață"
GENEVA 13 (Agerpres). — O de
legație de femei din landul BadenWiirttemberg (R.F.G.), participante
la mișcarea antirăzboinică, a sosit
la Geneva și a remis delegațiilor
U.R.S.S. și S.U.A. la tratativele pri
vind limitarea armamentelor strate
gice in Europa un apel în care se
cheamă la limitarea acestor arma
mente pe continent — transmite agenția T.A.S.S. Apelul, intitulat
„Demers pentru viată", a fost sem
nat de mii de femei.
■k

Poziția Greciei în legătură cu recentele încălcări
ale spațiului său aerian
ATENA 13 (Agerpres). — Grecia a
anunțat că își vaJ înceta participarea
activă în Alianța N.A.T.O. dacă Sta
tele Unite nu-și schimbă radical ati
tudinea privind zborurile avioanelor
lor militare în spațiul aerian elen.
„Grecia nu va mai lua parte la vii
toarele manevre N.A.T.O. și nici nu
va mai permite organizarea lor în
teritoriul, spațiul aerian sau apele
sale naționale dacă Statele Unite nu

de evacuare a trupelor britanice, o
hotărire care s-a transpus in fapt
patru ani mai tirziu. Odată cu ple
carea la 31 martie 1979 a ultimului
soldat britanic, „glasul armelor" a
încetat, iar independența nu mai
reprezintă pentru Malta doar o as
pirație.
„Malta mai întîi și înainte de ori
ce". Această deviză, cu care labu
riștii au ciștigat alegerile din 1971,

REPERELE
INDEPENDENTEI
presionante vestigii, care ntt sînt cu
nimic mai prejos de cele ale pri
milor reprezentanți ai creștinătății.
„Amintirile" cele mai vii rămîn,
totuși, cele lăsate de cavalerii
ioaniți, care s-au stabilit in
Malta în 1530,
Astăzi în Malta nimeni nu mal
vorbește de bătălii sau de flote
războinice. Colonie britanică timp
de 150 de ani, Malta a devenit in
dependentă in 1964. Zece ani mai
tirziu, la 13 decembrie 1974, ea s-a
proclamat republică. Din 1971, la
conducerea țării se află guvernul
.laburist, condus de premierul Dom
Mintoff, al cărui principal obiectiv
a fost și rămine acela de a trans
forma această milenară fortăreață
intr-o insulă a păcii și colaborării
intre popoare. In martie 1975, gu
vernul laburist a adoptat hotărirea

întrevedere a tovarășului Nicu Ceaușescu

Ordinea de zi a ședinței cuprinde
probleme legate de evoluția în con
tinuare a situației din Europa, în con
textul desfășurării generale a eveni
mentelor internaționale, pe . baza
aprecierilor și concluziilor cuprinse
în Declarația politică de la Praga a
Comitetului Politic Consultativ al
statelor participante la Tratatul de
la Varșovia din 5 ianuarie 1983 și în
Declarația comună a conducătorilor
de partid și de stat ai R.P.B.,
R.SC„ R.D.G., R.P.P., Republicii So
cialiste România, R.P.U. și U.R.S.S.,
din 28 iunie a.c.
Lucrările ședinței se desfășoară
într-o atmosferă de caldă prietenie.

BEIRUT

MALTA

poziției sale geografice — la între
tăierea marilor drumuri mariti
me — poziție exploatată de puterile
timpului, ceea ce a marcat istoria
unui popor aflat intr-o neobosită
căutare a adevăratei independențe
și a pfbpriei identități. Un popor
care a purtat prea multe secole pe
umerii săi armele de luptă ale al
tora. Pe micul petic de pământ din
centrul Mediteranei, timp de nouă
secole puterile străine și-au insta
lat solide puncte de sprijin pentru
a supraveghea căile maritime și
pentru a domina teritoriile rivera
ne : fenicieni și cartaginezi, bizan
tini și greci, arabi și normanzi, aragonezi și castilieni, cavaleri ioaniți
și, din 1800, englezi, care cincispre
zece ani mai tirziu aveau să trans
forme Malta in colonie.
Clima excepțional de blindă o
arhipelagului a permis conservarea

*

se află la baza tuturor planurilor
de dezvoltare a insulei. Ințelegind
chiar de la venirea lor la putere
că reconversiunea economiei, lega
tă atit timp de prezența pe insulă
a trupelor britanice, este vitală
pentru viitorul arhipelagului, labu
riștii au pus la ordinea zilei indus
trializarea, guvernul, in colaborare
cu alte țări de pe cele mai diferite
meridiane, finanțind in prezent con
struirea a peste 100 de fabrici.
S-au adoptat măsuri pentru națio
nalizarea transporturilor, telecomu
nicațiilor, a băncilor, precum și a
șantierelor navale și a docurilor.
După construirea unui nou șantier
naval și extinderea capacității
docurilor, care acum pot primi
pentru reparații orice tip de navă
ce tranzitează Mediterana, noul
plan pe cinci ani, care se va în
cheia in 1985, are in vedere diver-
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garantează că violarea de către ele
a spațiului aerian grec nu se va re
peta" — arată o declarație oficială
dată publicității la Atena.
Agenția Associated Press reamin
tește că guvernul Greciei a protestat
pe lingă S.U.A. la începutul acestei
săptămîni în legătură cu 33 încălcări
ale spațiului aerian național grec de
către avioane militare americane.

sificarea in continuare a economiei
prin crearea unor fabrici destinate
să producă componente hidraulice,
produse electronice, produse far
maceutice și să extindă industria
poligrafică.
Angajindu-se să respecte un sta
tut de neutralitate, guvernul maltez
este preocupat, in același timp, să
contribuie la asigurarea păcii in re-,
giunea Mediteranei, să dezvolte re
lații de colaborare cu statele din
zonă, cu celelalte state aii Itirpii,
indiferent de orinduirea lor socială,
sprijinind activ eforturile generale
îndreptate spre consolidarea securi
tății și cooperării pe continentul
european. In acest cadru se situea
ză și dezvoltarea legăturilor pe mul
tiple planuri dintre România și
Malta, legături puternic stimulate
de convorbirile la nivel înalt prile
juite de vizita efectuată la Bucu
rești de premierul Dom Mintoff.
„Malta întreține relații politice ex
celente cu România — ne declara
în cursul unui interviu primul mi
nistru maltez. Am cooperat cu'țara
dumneavoastră la O.N.U., la Hel
sinki, precum și în alte foruri in
ternaționale. Urmărim acum să
consolidăm relațiile noastre politi
ce, prin dezvoltarea cooperării în
domeniile comercial și industrial.
Există voința politică pentru ampli
ficarea cooperării economice".
Este unanimă aprecierea că apro
piata vizită oficială pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, o va
efectua în Malta, la invitația pre
ședintelui-Republicii Malta, Agatha
Barbara, și a primului ministru,
Dom Mintoff, convorbirile care vor
avea loc cu acest prilej vor permi
te identificarea de noi căi pentru
stimularea colaborării economice și
pe alte planuri dintre cele două
țări, in folosul celor două popoare,
al cauzei păcii și securității in Eu
ropa și in lume.

mare a cursei accelerate a înarmă
rilor ce
periclitează
economia
mondială și progresul țărilor în curs
de dezvoltare. Se subliniază, de ase
menea, necesitatea înlăturării barie
relor protecționiste, a măririi rolului
organismelor financiare internațio
nale în sprijinirea țărilor în curs de
dezvoltare, pentru ușurarea poverii
datoriilor lor externe.
Subliniind necesitatea ca O.N.U.
și instituțiile sale specializate să
aibă un rol sporit în rezolvarea
problemelor economice cu care se
confruntă lumea contemporană, do
cumentul indică, în continuare, căile
prin care Organizația Națiunilor
Unite, Programul Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), Fon
dul Monetar Internațional (F.M.I.),
Banca Internațională pentru Re
construcție și Dezvoltare (B.I.R.D.)
și alte instituții internaționale pot
acționa intr-un mod mai eficient
pentru sprijinirea reală a țărilor
lumii a treia în vederea depășirii
dificultăților actuale generate de
adîncirea decalajelor economice și
a stării de subdezvoltare. în mod
deosebit, este evidențiat imperativul
de a se găsi soluții pentru rezolva
rea problem^ . datoriei externe a
țărilor în curs de dezvoltare.
Documentul subliniază că negocie
rile globale asupra cooperării eco
nomice internaționale trebuie să
înceapă încă în cursul actualei
sesiuni a Adunării Generale a
O.N.U., avînd la bază propunerile
făcute în cadrul reuniunii ia nivel
înalt de Ia Delhi a statelor ne
aliniate. Se reafirmă faptul că
exodul de creiere are implicații
negative serioase, de ordin econo
mic, politic și social, pentru țările
în curs de dezvoltare și se cere
tuturor statelor membre ale O.N.U.,
în mod deosebit celor dezvoltate,
să participe la eforturile pentru
formularea și aplicarea unui set
de măsuri care să ducă la elimi
narea
efectelor dăunătoare ale
acestui fenomen asupra situației
țărilor în curs de dezvoltare.
Miniștrii și-au reafirmat 'sprijinul
față de strategia sprijinirii pe for
țele colective, precum și convin
gerea că dezvoltarea prin forțele
proprii este esențială pentru o in
dependență autentică a țărilor în
curs de dezvoltare și, în același
timp, pentru reducerea vulnerabilității statelor sărace în fața efectelor negative ale actualei crize
economice internaționale. Este expri
mat sprijinul deplin față de con
vocarea unei conferințe «interna
ționale asupra problemelor mone
tare și financiare.
Miniștrii — se arată In încheiere
— au reafirmat importanța întăririi
permanente a unității și solidarității țărilor în curs de dezvoltare
în eforturile lor către instaurarea
noii ordini economice mondiale.

e scurt

PREȘEDINTELE
CIPRULUI
SPRIJINĂ INIȚIATIVA SECRE
TARULUI GENERAL AL O.N.U.
într-o conferință de presă organi
zată la Nicosia, președintele Cipru
lui, Spyros Kyprianou, a reafirmat
sprijinul total al guvernului său
față de inițiativa secretarului general al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar, cu privire la soluționarea
problemei cipriote. El a arătat că
această inițiativă se bucură de un
larg sprijin internațional și că gu
vernul său va face tot ce-i stă în
putință pentru ca ea să fie încu
nunată de succes.

CONVORBIRI
CHINO-JAPONEZE. Premierul Consiliului de
Stat al R. P. Chineze, Zhao Ziyang,
s-a pronunțat, în cadrul convorbi
rii pe care a avut-o la Beijing, cu
Masataka Okura, președintele Băn-.
cii de export-import a Japoniei,
pentru conjugarea «eforturilor în
vederea extinderii cooperării economice și- tehnice chino-japoneze
— relatează agenția China Nouă,
apreciind că raporturile de colabo
rare bilaterală trebuie privite în
perspectivă, pe termen lung, și
dintr-un punct de vedere multilateral.

LA GENEVA a avut loc, joi, o
nouă ședință plenară a delegațiilor
U.R.S.S. și S.U.A. la negocierile
privind limitarea și reducerea ar
mamentelor strategice — relatează
agenția T.A.S.S.

CONSILIUL ADMINISTRATIV
AL REGIUNII TOSCANA l-a reales pe comunistul Gianfranco
________
Bartolini în funcția de președinte
al consiliului. în orașul Andria
(provincia Bari) a fost constituit
un consiliu municipal, în fruntea
căruia a fost ales Franco Piccolo,
de asemenea reprezentant al P. C.
Italian.

ANTIGUA ȘI BARBUDA au
semnat și ratificat, în capitala Me
xicului, Tratatul de la Tlatelolco,
împotriva producerii și instalării
de armament nuclear în America
Latină — s-a anunțat oficial la
Ciudad de Mexico. Pînă în prezent,
acest tratat a fost ratificat de 25
de state din America Latină.

i

GRECIA A CERUT OFICIAL
MARII BRITANII să-i restituie
frizele Parthenonului, aflate Ia Bri
tish Museum din Londra. Cererea
a fost prezentată Foreign Office-ului de ambasadorul elen la Londra,
Nikos Kyriazides. Ministerul de
Externe britanic a anunțat că va
examina cererea Greciei. Associa
ted Press reamintește că apro
ximativ 100 de frize din celebrul
complex arhitectonic de pe Acro
pole, din Atena, au fost luate, la
începutul sec. XIX, de ambasado
rul britanic la Poarta Otomană,
lordul Elgin, cu permisiunea sul
tanului, capitala elenă fiind ocu
pată, la acea dată, de forțele oto
mane. El le-a vîndut, ulterior, cu
36 000 lire sterline muzeului bri
tanic.

LA VIENA au fost publicate Di
rectivele P.C. din Austria în vedeI rea Congresului al XXV-lea al
partidului, care urmează să aibă
j^loc la 13—15 ianuarie 1984.
.

_____

SURPLUSUL COMERCIAL AL
JAPONIEI VA ACCENTUA FRIC
ȚIUNILE. Japonia a înregistrat. în
prima jumătate a acestui an, un
surplus comercial în valută de pes
te 12,60 miliarde dolari, din care
peste 9 miliarde au fost obținuți în
comerțul cu S.U.A. O parte substan
țială a surplusului comercial japo
nez provine din comerțul cu statele
vest-europene. Această situație este
de natură să accentueze fricțiunile
și pînă acum destul de serioase
dintre Japonia, pe de o parte,
S.U.A. și țările vest-europene. pe
de altă parte — se apreciază lă
Tokio.
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LA RIAD s-au încheiat lucrările
unei reuniuni a miniștrilor econo
miei și finanțelor din țările mem i
bre ale Consiliului de cooperare al
Golfului, transmite agenția M.E.N.
Participanții au examinat o serie i
de probleme privind căile de creș
tere a cooperării economice și fi
nanciare între statele respective — i
Arabia Saudită, Bahrein. Emiratele
Arabe Unite, Kuweit, Oman.
'
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