
Tovarășul Nicolae Ceausescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceausescu, va efectua 

o vizită oficială de prietenie în Cipru
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, va efectua, împreună cu tova

rășa Elena Ceaușescu, o vizită ofi
cială de prietenie în Cipru, la invi
tația președintelui Republicii Cipru,
/
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Spyros Kyprianu, și a doamnei Miml 
Kypriâr.u, în ultima decadă a lunii 
octombrie 1983.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

‘ ’T’TT'R Â/LvrrvlV/Ul____ __________ -
Sam Nujoma, președintele S. W. A. P. 0.

ÎNSĂMÎNTĂRILE, CULESUL, TRANSPORTUL, LIVRAREA 
ȘI DEPOZITAREA TUTUROR PRODUSELOR 

- încheiate în cîleva zile!
ARĂTURILE AD1NCI DE TOAMNA

- executate integral pînă la sfîrșitul lunii!
SEMĂNATUL GRÎULUI SĂ SE ÎNCHEIE 

ÎN CEL MULT 3—4 ZILE, ÎN TOATE JUDEȚELE, 
PE TOATE SUPRAFEȚELE !

' • Tractoarele să fie folosite în două schimburi 
la pregătirea terenului pentru a se crea front de lu
cru mecanizatorilor la însămînțări.

• Utilajele din unitățile agricole în care semă
natul s-a terminat să fie transferate neîntîrziat în 
cele în care lucrările sînt rămase în urmă.

PORUMBUL SĂ FIE CULES, TRANSPORTAT 
Șl DEPOZITAT ÎN ÎNTREGIME, ÎN 3—4 ZILE I
® La strîngerea recoltei să participe toți coope

ratorii, toți locuitorii de la sate.
• Toate mijloacele, inclusiv atelajele, să fie fo

losite din plin la transportul producției din cîmp.

STRUGURII, FRUCTELE Șl LEGUMELE 
TREBUIE CULESE Șl TRANSPORTATE 

NEÎNTÎRZIAT, FĂRĂ NICI O PIERDERE!

LIVRAREA INTEGRALĂ LA FONDUL DE STAT 
a cantităților de produse agricole prevăzute este

o sarcină care trebuie îndeplinită exemplar, în 8—10 
zile, de către toate unitățile agricole, de către toate 
județele !

ÎN ZOOTEHNIE, măsuri hotărîte pentru asigu
rarea condițiilor necesare bunei iernări a animale
lor, pentru realizarea efectivelor și a producției 
prevăzute.

TOATE RESURSELE DE FURAJE — 
strînse, depozitate și însilozate pentru a se asigura 
în toate fermele zootehnice hrănirea corespunză
toare a animalelor în timpul iernii!

ARĂTURILE ADÎNCI DE TOAMNĂ — 
TERMINATE PÎNĂ LA 1 NOIEMBRIE I

• După recoltare, toate suprafețele să fie elibe
rate cu cea mai mare grabă de resturi vegetale.

• Peste tot să se organizeze activitatea în două 
schimburi și în schimburi prelungite pentru un nu
măr cît mai mare de tractoare.

ȚĂRANI COOPERATORI, MECANIZATORI, SPECIALIȘTI,

LOCUITORI Al SATELOR !, . ................................,.......... , ■ i -

ÎN INDUSTRIE SOilSSl
în cele 78 de zile rămase pînă la sfîrșitul anului 

acțiuni energice pentru

ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ a PLANIffl PE 1983
• în fiecare întreprindere, măsuri hotărîte pen

tru îndeplinirea integrală, la fiecare sortiment, a pla
nului ■ producției fizice, pentru recuperarea neîntâr
ziată a tuturor restanțelor.

• Muncă susținută, perseverentă pentru reali
zarea în avans, pînă la începutul lunii decembrie, a 
întregii producții prevăzute a fi livrată la export, ast
fel ca în ultima lună a anului să se lucreze în contul 
contractelor din ianuarie 1984.

® Pretutindeni să se ia toate măsurile pentru

pregătirea temeinică a activității economice din 
anul viitor și, cu deosebire, pentru încheierea con
tractelor economice între unitățile din țară și pentru 
intensificarea acțiunii de contractare a producției 
destinate exportului.

• Pe șantierele de investiții, puternică concen
trare a forțelor constructorilor și montorilor pentru 
punerea în funcțiune a tuturor capacităților de pro
ducție din industrie și agricultură stabilite, pentru 
realizarea programului de locuințe.

MUNCITORI, INGINERI, TEHNICIENI, OAMENI Al MUNCII
*WM ,I»W —■ Il 11M 11   UWiMiMii r    ih     WWW m ■ ■■   Mu»      t■ ■ i «WWi 
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DIN ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE SI DE PE ȘANTIERE I
SAw   in    iiiiWK—».   «^Aitiiwiaii&jteiițiiyiiiyM *    ilLiiuinij!»»iwii««i.. 

Acționați cu toată energia, cu înaltă răspundere muncitorească, fo
losind cu randament maxim mașinile și utilajele, fiecare ord, fiecare zi, 
pentru îndeplinirea integrala, la toate sortimentele, a planului la produc
ția fizică, pentru realizarea eu prioritate și în avans, iu condiții de calitate 
ireproșabilă, a producției destinate exportului!

Nu precupețiți nici un efort, fructificați din plin, priiitr-o bună 
are a muncii, timpul de lucru favorabil, pentru darea neîntîrziată 
țiune a tuturor obiectivelor de investiții din industrie și ugricul- 
văzute să producă în acest an, pentru realizarea programului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, vineri, 
pe Sam Nujoma, președintele Orga
nizației Poporului din Africa de 
Sud-Vest — S.W.A.P.O. — Namibia, 
care efectuează o vizită în țara 
noastră.

La primire au luat parte tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți Aaron Shihepo, 
membru al C.C., secretar adjunct al 
C.C. al S.W.A.P.O., șl Bernard 
Kamwi, reprezentantul permanent 
al S.W.A.P.O. la București.

Președintele S.W.A.P.O., Sam 
Nujoma, și-a exprimat deosebita sa
tisfacție pentru posibilitatea de 
a se relntiini- "eu secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român 
și a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, poporului român cele 
mai calde mulțumiri pehtru spriji
nul hotărît, consecvent, deplin pe 
care statul și partidul nostru îl 
acordă luptei poporului namibian 
pentru înfăptuirea idealurilor sale 
legitime de libertate și independen
ță, precum și un salut revoluționar 
din partea combatanților namibieni 
și a C.C. al S.W.A.P.O.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru sentimentele expri
mate și a adresat organizației 
S.W.A.P.O., tuturor militanților miș
cării de eliberare din Namibia, în
tregului popor namibian prieten un 
cald salut revoluționar și cele mai 
bune urări de noi succese în lupta 
pentru cucerirea cît mai grabnică a 
independenței naționale.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român a reafirmat, și cu 
acest prilej, solidaritatea militantă

a partidului șl poporului nostru cu 
cauza dreaptă a poporului namibian 
în lupta sa eroică, plină de sacrifi
cii, pentru realizarea neîntîrziată a 
dreptului de a trăi într-o patrie li
beră, hotărîrea de a acorda în con
tinuare sprijin politic, diplomatic, 
moral șl material, pentru înlătura
rea dominației străine, pentru reali
zarea aspirațiilor sale de dezvoltare 
independentă, de progres și bună
stare.

în cadrul convorbirilor s-a relevat 
cu satisfacție evoluția pozitivă a 
bunelor relații de prietenie dintre 
P.C.R. și S.W.A.P.O., dintre po
poarele român șl namibian șl s-a 
manifestat hotărîrea de a se acționa 
în vederea dezvoltării In continuare 
a acestora, în interesul ambelor 
partide și popoare, al cauzei liber
tății, Independenței, al păcii șl în
țelegerii internaționale.

Evidențiindu-se necesitatea urgen
tării accesului Namibiei la indepen
dență, s-a subliniat însemnătatea 
îmbinării mijloacelor politice, diplo
matice, inclusiv a tratativelor, cu 
lupta armată, pentru cucerirea Inde
pendenței naționale, edificarea unei 
țări unite, sub conducerea S.W.A.P.O., 
unicul reprezentant al poporului na
mibian. Au fost condamnate, de ase
menea, actele agresive repetate ale 
autorităților, rasiste sud-africane îm
potriva Angolei, a celorlalte state 
africane independente.

Arătîndu-se că soluționarea pro
blemei namibiene reprezintă o ne
cesitate vitală pentru toate statele 
din sudul continentului african, o 
cerință stringentă a stabilității și 
păcii internaționale, s-a precizat că 
aceasta impune unirea eforturilor 
statelor, a tuturor forțelor democra
tice și progresiste, pentru ca po
porul namibian să-și înfăptuiască 
aspirațiile sale legitime de libertate 
și independență. S-a relevat, tot

odată, contribuția pe care Consiliul 
O.N.U. pentru Namibia, din care 
face parte și România, o poate aduce1 
în sprijinul cauzei de eliberare na
țională a poporului namibian. în 
același timp, s-a arătat importanța 
intensificării eforturilor Adunării 
Generale a O.N.U. și Consiliului de 
Securitate în vederea grăbirii ac
cesului Namibiei la Independență.

Examinîndu-se unele probleme ale 
situației internaționale actuale, s-a 
relevat că în prezent se impune să 
se acționeze cu hotărîre pentru di
minuarea încordării, pentru înceta
rea cursei înarmărilor șî trecerea la 
măsuri ferme de dezarmare, în pri
mul rînd de dezarmare nucleară, 
pentru reluarea și continuarea poli
ticii de destindere, colaborare și res
pect al independenței naționale, 
pentru rezolvarea pe cale pașnică a 
tuturor diferendelor dintre state, 
pentru crearea unui climat de pace 
și securitate propice dezvoltării coo
perării și înțelegerii în întreaga 
lume. în legătură cu situația din 
Orientul Mijlociu, s-a considerat că 
trebuie intensificată activitatea poli- 
tico-diplomatică în vederea statorni
cirii unei păci globale, drepte și 
durabile în această zonă, care să 
ducă la retragerea Israelului din te
ritoriile arabe ocupate în urma răz
boiului din 1967, la soluționarea 
problemei palestiniene prin recu
noașterea dreptului poporului pales
tinian la autodeterminare și la crea
rea unui stat propriu, independent. 
De asemenea, s-a reliefat importan
ța întăririi unității țărilor în curs de 
dezvoltare în lupta pentru lichida
rea fenomenului subdezvoltării și a 
decalajelor dintre țările bogate și 
sărace, pentru făurirea unei noi 
ordini economice internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Ziaristul olandez Jaap Den Boef, trimis special al ziarului „Trouw"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So-

cialiste România, a primit, vineri, 
pe ziaristul olandez Jaap Den Boef, 
trimis special al ziarului „Trouw".

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
CeaBșescu a acordat un interviu 
pentru ziarul olandez „Trouw".

j Popoarele pot și trebuie să impună înlăturarea 
! pericolului nuclear în Europa și în întreaga lume!

S

Pacea noastră
Gheorgha TOMOZEI

Au trecut ctteva săptă- 
mini de la adoptarea si 
publicarea Apelului de 
pace al Frontului Demo
crației si Unității Socialis
te, apel care sintetizează 
vibrant nu doar poziția de 
azi a României in proble
ma cu adevărat capitală a 
tuturor popoarelor lumii, 
ci reconfirmă statornica 
noastră trudă de a contri
bui — efectiv — la desă- 
virsirea sublimei lucrări a 
păcii ; trudă inspirată, a- 
vindu-și vădite primele 
semne încă din zorii is
toriei naționale, continua
te prin timp pînă la noi 
cu credința solară in vic
toria rațiunii.

Au avut loc in acest 
timp numeroase si impre
sionante mitinguri si adu
nări pentru pace care au 
pus in lumină marea 
doare cu care poporul 
mân s-a angajat in 
ceasta nobilă 
păcii, urmind 
nea inimilor i 
și profund 
inițiative ale 
telui României, tovarășul 
Nicolae Ceausescu.' In 
conștiințele tării si în con
stantele lumii. ideile 
cuprinse in textul Apelu
lui. in consens profund cu 
politica de pace si colabo-

ar- 
r'o- 
a- 

a 
cu devotiu- 
îndemnurile 

raționalele 
> președin

bătălie

rare a României, au un 
puternic ecou.

Intr-o antologie a texte
lor cu adevărat definitorii 
pentru descifrarea linii
lor ce ne compun portre
tul moral, acest Apel 
Si-ar găsi (si își va găsi) 
locul meritat fiindcă are 
sunete (răsunete) in stare 
să facă din el o operă de 
emanație colectivă. Da, 
astfel au gîndit românii 
pacea, astfel au apărat-o, 
astfel sînt gata acum, la 
ceas asprit de îngrijorări, 
să o salvgardeze.

Ar fi de prisos să adaug 
ce reverberare au in ini
ma unui om ajuns in a- 
murgul veaaului cu cre
dința intr-o perpetuă pri
măvară a creației si a spi
ritului uman zăngănituri- 
le de arme, tiradele be
licoase ori cinicele refe
riri la dezastre „limi
tate" !

Arhitecta morbizi ai 
războiului „inevitabil" nu 
se sfiesc să facă o volup- 
tuoasă reclamă noilor 
arme de distrugere in 
masă. Fotograf iindu-le, 
eclatante, in clina in care 
ies tefere din hangare ori 
în momentul dezagregării 
treptelor de propulsie a 
focosului nimicitor. Dacă

Desen de TUDOR ISPAS

ta deceniul trecut vedete 
ale ecranului incă se mai 
răsfățau pe copertele re
vistelor de mare tiraj, 
acum, locul lor pare că 
l-au luat imaginile avioa
nelor cu desen hieratic, 
tancurilor-golem ori ra-

chetelor cu multiple 
pete de balaur; compute
rele au calculat totul; cite 
încărcături nucleare sini 
„necesare" pentru distru-
(Continuare 
în pag. a IV-a)

(Relatări de la adunări și mitinguri ale oamenilor muncii, în pag. 4) \
\
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Fiecare zi — intens folosită pentru:

ÎNDEPLINIREA in cele mai bune condiții a 
PLANULUI PE 1983 SI PREGĂTIREA TEMEINICĂ

Este necesar să facem totul pentru realizarea în cele mai bune condiții a 
planului pe 1983, să pregătim temeinic trecerea la realizarea planului pe 19S4. In 
mod deosebit este necesar să acordăm toată atenția realizării producției fizice, la 
toate sortimentele, satisfăcînd în acest fel cerințele economiei naționale, necesitățile 
de consum ale populației, precum și prevederile pentru export. Să fie luate toate 
măsurile pentru asigurarea realizării în cele mai bune condiții a programului de 
investiții pe acest an, pentru intrarea în funcțiune a tuturor capacităților prevăzute 
în anul 1983.

NICOLAE CEAUȘESCU

PRODUCȚIA FIZICA realizată ritmic și integral la toate sortimentele!
în ansamblul preocupărilor colec

tivelor de oameni ai muncii, ale or
ganelor și organizațiilor de partid, un 
loc central trebuie să-l ocupe In zi
lele și săptămânile următoare reali
zarea ritmică și integrală, la fiecare 
sortiment, a planului la producția fi
zică, recuperarea — acolo unde este 
cazul — a restantelor Înregistrate la 
un produs sau altuL Este o sarcină 
de mare însemnătate economică, care 
impune pretutindeni. In fiecare în
treprindere și la fiecare loc de mun
că, valorificarea deplină a potenția
lului tehnic productiv și a capacită
ții creatoare a oamenilor muncii, 
astfel incit fiecare zi care a mai ră
mas pină la sfîrșitul anului să de
vină o zi a rezultatelor maxime in 
creșterea producției. în rindurile de 
fată ne vom referi la producția de 
tractoare, la acțiunile ce se între
prind in aceste zile in unitățile de 
profil pentru Îndeplinirea integrală a 
planului pe ultimul trimestru al 
anului și pe întregul an.

Analiza stadiului îndeplinirii pla
nului pe 9 luni la producția de trac
toare pune în evidentă o situație 
contradictorie. Astfel, in timp ce în
treprinderile de profil din Brașov și 
Timișoara și întreprinderea meca
nică Codlea au reușit să îndeplineas
că șl chiar să depășească planul pe 
9 luni la producția de tractoare, uni
tățile din Miercurea Ciuc și Craiova 

se Înscriu cu restanțe. Ca urmare, pe 
ansamblul Centralei de tractoare 
Brașov se consemnează o nereali- 
zare a planului producției fizice de 
499 tractoare.

Care stat eauzele acestei situații ? 
Iată punotul de vedere al tovarășu
lui Vasile Sechel, directorul general 
al Centralei de tractoare Brașov :

— Cauzele care ne-au adus in 
această situație nu sînt de natură 
organizatorică sau tehnică. Potenția
lul tehnic și uman de oare dispun 
unitățile centralei ne permite nu 
numai să îndeplinim, dar să și de
pășim sarcinile de plan la producția 
de tractoare. Nu am reușit acest lu
cru datorită unor factori indepen
denți de nei. Aș aminti, ta primul 
rînd. «©asigurarea unor materiale de 
către furnizori în cantitățile șl sorti
mentele prevăzute. Cîteva exemple : 
la numai trei sortimente de oțeluri 
pătrate (OLC 45X3), combinatul din 
Hunedoara ne-a rămas dator cu 1 000 
tone. La rtadul său, combinatul din 
Tîrgoviște are o restantă de peste 
1 000 tone oțeluri. Numai pentru pi- 
nioane siderurgia ne-a rămas da
toare pină acum cu 4 000 tone oțe
luri. O situație similară avem și în 
cazul anvelopelor și camerelor, 
al vopselele*,  novotaeului pentru 
miezurile de turnare etc. în oe ne 
privește. In vederea reeuperăcii res
tantelor ia prezent depunem serios- 

se eforturi, care vor fi amplificate 
în perioada următoare. Sperăm că 
eforturile noastre vor fi susținute 
și de unitățile cu care colaborăm în 
realizarea producției de tractoare.

într-adevăr. îmbunătățirea coope
rării și oolaborării ta realizarea pro- 

IN UNITĂȚILE PRODUCĂTOARE DE TRACTOARE

Restanțele pot și trebuie să fie 
recuperate neîntîrziat

ductiel do tractoare constituie o pro
blemă deosebit de stringentă și ac
tuală. Desigur, unitățile vizate răs
pund în egală măsură cu întreprin
derile de tractoare de recuperarea 
restantelor și îndeplinirea Integrală 
a planului pe acest an. Ca atare, ele 
sînt chemate să acționeze cu înaltă 
răspundere, cu operativitate și soli
citudine pentru a se achita integral 
și la timp de sarcinile ee le revin.

Este un adevăr ce trebuie bine în
țeles și de colectivele unităților pro
ducătoare de tractoare. Pentru că 

greutățiie întîmpinate din cauza unor 
neajunsuri apărute pe filiera coope
rării nu le scuză de deficientele 
existente ta activitatea proprie. Bu
năoară. numai Ia întreprinderea de 
tractoare din Miercurea Ciuc. unde 
se înregistrează cele mai mari rămî- 

neri în urmă In realizarea producției 
de tractoare, ta cele 9 luni ce au 
trecut din aeest an s-au acumulat 
peste 53 009 ove absențe nemotivate 
și învoiri, ceea ce echivalează cu 
timpul de lucru a 255 de persoane 
pe o perioadă de o lună de zile. O 
risipă inadmisibilă, ee se cere grab
nic înlăturată. Să urmărim^ deci, 
cura se acționează în prezent in uni
tățile producătoare de tractoare în 
vederea organizării superioare a pro
ducției și a muncii, impulsionării 
ritmului de fabricație.

— Nici o cHpă nu ne-am gîndit 
si nu ne gîndim să ne resemnăm în 
fata greutăților — ne spune secre
tarul comitetului de partid de la în
treprinderea de tractoare din Mier
curea Ciuc. Dimpotrivă, am căutat 
si căutăm să întărim ordinea si dis- 

ctalina în Producție, să ne organi
zăm mai bine munca. Sîntem ferm 
hotăriti să recuperăm pină Ia sfîr
șitul anului restantele acumulate.

într-adevăr. discutînd cu oamenii 
din secțiile și atelierele întreprin
derii, ne-am putut convinge de ho
tărârea întregului colectiv de a de
păși arstuala situație. Principalele 
fluxuri tehnologic,e au fost reorga
nizate. o serie de operații au fost 
complet mecanizate. Prin extinderea 
poliservirii, mașinile și utilajele din 
dotare sînt folosite la întreaga ca

pacitate. s-a îmbunătățit aprovizio
narea locurilor de rnuncă cu materii 
prime și materiale, asistenta tehnică 
din schimburile II și III a fost sub
stanțial întărită. Ca urmare a inter
vențiilor energice la întreprinderile 
furnizoare, piesele și subansamblele 
care intră în componența tractoare
lor realizate la Miercurea Ciuc so
sesc în prezent la termenele stabi
lite și în cantitățile solicitate.

La întreprinderea de tractoare din 
Craiova, unitate de asemenea restan- 
tieră. în prezent, atenția specialiști
lor. a tuturor oamenilor muncii este 
îndreptată, cu deosebire, spre reali
zarea în avans a întregului fond de 
marfă destinat exportului. în acest 
sens s-au’ întocmit grafice de execu
ție la nivelul secțiilor prelucrătoare 
și montaj, pe operații, repere si 
fcubanșam.ble. pină la nivelul forma
țiilor de lucru. în secții s-au consti
tuit comandamente care urmăresc 
zilnic încadrarea în graficele de 
execuție, inclusiv calitatea reperelor.

Cu aceeași insistență se acționea
ză în aceste zile pentru impulsio
narea producției de tractoare și ta 
unitățile care în cele 9 luni ce au 
trecut din acest an au depășit pre
vederile de plan, respectiv în între
prinderile de profil din Timișoara și 
Brașov. Hotărîrea colectivelor de oa
meni ai muncii din aceste unități 
este unanimă : realizarea suplimen

tară, Pină la sfîrșitul anului, a unul 
număr cit mal mare de tractoare.

Deci se poate, este pe deplin po
sibil ca restantele la producția de 
tractoare să fie recuperate, iar pre
vederile de plan îndeplinite integral. 
Aceasta impune ca absolut toate 
problemele în suspensie să fie 
soluționate cu maximă operativitate, 
printr-o strînșă conlucrare între toți 
factorii angajați în realizarea pro
ducției de tractoare.

Anchetă realizată de
N. MOCANU, Gh. IONIȚA,
1. D. KISS, C. IOANA

PlANUl LA EXPORT îndeplinit exemplar și cu o lună în avans /
La întreprinderea 

„23 August" 
din Satu Mare

Colectivul întreprinderii „23 Au
gust" din Satu Mate și-a onorat 
înainte de termen, încă la sfîrșitul 
lunii septembrie, toate contractele 
la export, jn condițiile cînd activi
tatea de export deține la ora actua
lă o pondere de peste 50 la sută din 
producția unității. Este un bilanț 
care face cinste acestei întreprinderi 
și care este rodul unor eforturi con
jugate, stăruitoare, sub conducerea 
comitetului de partid, a organizații
lor de bază din ateliere — vizînd 
deopotrivă prospectarea atentă a pie
ței, organizarea muncii, înalta pregă
tire profesională a echipelor, a tutu
ror factorilor implicați în această 
activitate. Detalii privind modul 
cum se acționează în acest colectiv 
pentru realizarea exemplară a pla
nului la export ne-au fost furnizate 
de tovarășul inginer Crăciun Crăci u- 
nescu, directorul comercial al uni
tății :

— Ca un prim element menționez 
organizarea echipelor și atelierelor 
specializate In producția de export. 
Desigur, în aceste formații lucrează 
cei mai buni muncitori, maiștri și 
alte cadre de specialiști, care înain

tea lansării fiecărui model nou sînt 
instruiti în mod speoial in vederea 
asigurării unei ealități superioare a 
produselor ee vor fi livrate parte
nerilor străini. Un element interesant 
legat de instruire este eă aceasta se 
face la fața locului, acolo unde se 
realizează produsul și în intimitatea 
procesului realizării lui. pe fiecare 
fază — cu dosumentarea 'tehnica in 
față pentru sa muncitorii să știe ce 
exigențe trebuie respectate pentru oa 
produsul să corespundă parametri
lor proiectați. La fiecare loc de 
muncă se urmărește fără întrerupe
re calitatea produselor, în care sens 
s-a introdus autocontrolul și contro
lul interfazic, precum și oontrolul 
pe loturi <la 1 000 sau 2 000 produse 
ee fac verifioări de laborator spre a 
se constata dacă produsul atinge pa
rametri impuși de partenerii.

Un element semnificativ privind 
bunul renume pe care și l-au făcut 
oamenii muncii din această unitate 
— scontăm să avem o bună activita
te de export si în vîStor — constă în 
receptivitatea pe care o manifestă 
în ce privește respectarea exigentelor 
clienților de a crea noi tipuri de pro
duse, de a le adapta la condițiile 
de exploatare din țara respectivă. 
Așa, bunăoară, pentru o firmă fran
ceză, cuptoarele de la mașinile de 
gătit cu gaze au fost prevăzute cu 
geam dubiu ; pentru o firmă din 

Libia produsele au fost livrate de
montate și apoi montate la fata locu
lui sub supravegherea specialiștilor 
noștri. De mare importanță e și fap
tul eă tacă în faza perfectării con
tractelor. la discuțiile purtate la ni
velul Ministerului Comerțului Ex
terior au participat și reprezentanți

Calitate și promptitudine 
în onorarea tuturor contractelor

al întreprinderii sătmărene pentru 
soluționarea problemelor tehnice cu 
maximă operativitate. Aceasta a 
dus la scurtarea timpului de execu
tare a produsului și livrarea lui la 
termen sau chiar în avans, lucru 
deosebit de important ta condițiile 
competitivității crescinde de pe piața 
externă.

în cursul trimestrului IV, eoleoti- 
vul este angajat cu seriozitate și 
răspundere sporită — mobilizat și de 
noile prevederi privind stimulentele 
ee se acordă în condițiile depășirii 
planului la export — să-și onoreze 

exemplar obligațiile, fiind hotărît 
să realizeze suplimentar la acești in
dicatori o producție de 27 milioane 
Iei. producție echivalentă cu un nu
măr de 30 000 produse. Au șt fost 
lansate ta fabricație 3 noi modele de 
mașini de gătit cu gaze (care se 
adaugă eelor 13 lansate ta fabricație 

în acest an pentru export), la reali
zarea cărora o contribuție de seamă 
o are colectivul de cercetare și pro
iectare al întreprinderii „23 August".

La Combinatul chimic 
din Tîrnăveni

La Combinatul chimie din Tlrnă- 
veni, exportul are o pondere de pes
te 30 la sută în totalul producției- 
marfă realizate. între produsele li-' 
vrate an de an pe piețele externe. 

ta țări de pe toate continentele, fi
gurează carbidul (care reprezintă 60 
la sută din producția exportată), 
bicromatul de sodiu, polisulfura de 
bariu, carbonatai de bariu, bicroma- 
ttfl de potasiu și sulfatul de alumi
niu. „Pentru îndeplinirea exemplară 
a planului de export la fiecare din 

aceste produse (unele fiind unicat 
pe economie) este necesar ca grafi
cele de lucru să fie urmările zi de 
zi, in fiecare secție și atelier, ne 
spune Szabo Eugen, director comer
cial al combinatului. Atenție am 
acordat și pină acum respectării 
programului de fabricație. Totuși, 
planul la export pe nouă luni nu a 
fost realizat decit in proporție de 83 
la sută. Este un rezultat care nu ne 
mulțumește, dar finind seama de 
experiența colectivului nostru, a fie
cărui lucrător în parte, sîntem hotă- 
rîți ca în perioada următoare să re

cuperăm toate rămînerile în urmă".
Notăm că. in acest scop, în com

binat au fost stabilite o serie de noi 
măsuri tehnico-organizatorice. Bună
oară, chiar in aceste zile s-au luat 
noi măsuri penttu îmbunătățirea și 
respectarea proceselor de fabricație 
pe întregul flux tehnologic. A spo
rit, de asemenea, exigența controlu
lui tehnic de calitate și a inspectora
tului general de stat pentru controlul 
calității produselor din cadrul com
binatului. Totodată, instalația de bi- 
cromat de sodiu lucrează acum ex
clusiv pentru export. Pe de altă 
parte, pentru îmbunătățirea aspec
tului comercial al produselor, bicro
matul de sodiu (ca dealtfel și alte 
produse) nu mai este ambalat, ca în 
anii trecuți, în butoaie, ci în saci ne 
polietilenă și din hirtie.

Se poate afirma că așa cum este 
organizată acum producția în cadrul 
combinatului s-au creat condițiile 
necesare pentru recuperarea cit mai 
grabnică a restanțelor la producția 
destinată exportului. Toți cel peste 
1 000 de chimiști care lucrează ex
clusiv pentru producția de export 
au urmat în ultimul timp diverse 
cursuri de perfecționare profesiona
lă. Totodată, în colaborare cu unele 
întreprinderi de comerț exterior, 
s-au întreprins o serie de acțiuni 
pentru sondarea cerințelor pe pie
țele externe. Ca urmare, s-a asigurat

în bună măsură portofoliul de co
menzi pentru trimestrul IV al aces
tui an și pentru circa 15 la sută din 
planul pe trimestrul I al anului vii
tor. Sînt doar cîteva din măsurile 
luate în combinat și care oferă cer
titudinea că în perioada următoare 
planul la export va fi îndeplinit in
tegral.

Octav GRUMEZA 
Gheortjhe GIURGIU 
corespondenții „Scinteii*

I TOATE INVESTIȚIILE STĂRUITE neîntîrziat puse în funcțiune /
PtiSă în funcțiune în urmă cu mai 

bine de doi ani, întreprinderea de 
utilaj chimic din Tr. Măgurele ur
mează să-și sporească capacitatea de 
producție intr-un interval de timp, 
relativ scurt, de" patru ani. în acest 
scop, chiar la sfîrșitul acestei luni 
este prevăzută finalizarea unei noi 
capacități. Este cit se poate de fi
rească, in acest sens, ampla mobili
zare de forțe a constructorului și be
neficiarului pentru atingerea stadii
lor fizice stabilite In graficele de 
execuție.

— Rămlnerile în urmă, înregis
trate în primele luni ale anului, au 
fost recuperate in întregime — ne 
spune directorul întreprinderii bene
ficiare, ing, Vasile Lauric. Creșterea 
în continuare a ritmului de lucru ne 
dă certitudinea că ne vom încadra în 
termenele prevăzute. Dealtfel, recep
ția parțială pentru 1 000 tone din i 
de-a doua capacitate a fost făcută i avans.

Din discuția purtată cu directorul 
întreprinderii am mai reținut faptul 
că la baza puternicului reviriment 
înregistrat pe șantier se află strinsa 
colaborare dintre beneficiari, con- 
strvrtori și proiectanți. Mai precis.

preocuparea activă pentru organiza
rea superioară a lucrărilor, la care 
au contribuit nemijlocit factorii 
amintiți, a determinat o 'notabilă 
creștere a productivității munch oa
menilor, reflectată sugestiv ta volu
mul de lucrări realizate. Un accent 
deosebit a fost pus, în această pri
vință, pe extinderea gradului de in
dustrializare a lucrărilor de con
strucții și instalații, ceea ce a favo
rizat reducerea considerabilă a 
timpului de execuție la numeroase 
operațiL La cele mai multe puncte 
„fierbinți" de pe șantier s-a acționat 
fie în schimburi prelungite, fie in 
două sau trei schimburi. Două aspec
te ne-au reținut, in mod deosebit, 
atenția ta legătură ou munca desfă
șurată la această importantă investi
ție. în primul rînd, este vorba des
pre răspunderile precis stabilite pe 
fiecare formație și, in cadrul aces
teia, pe fiecare lucrător, astfel incit, 
în fiecare moment, oamenii știu cu 
exactitate ce au de fâwst și cum tre
buie să acționeze ; în al doilea rînd, 
nu poate fi trecută cu vederea grija 
permanentă pentru sincronizarea 
activității constructorilor cu cea a 
subantreprizelor, preocuparea con-

stanță de a-și asigura reciproc fron
turile de lucru necesare. Lucrătorii 
Trustului de construcții industriale 
din București — antreprenorul gene
ral — execută, în aceste zile, ulti-

peste o sută de mecanici și electri
cieni din unitatea beneficiară mun
cesc cot la cot eu montorii șl con
structorii pentru accelerarea ritmu
lui de execuție.

au executat lucrări de întreținere, 
racorduri electrice, rodaje ș. a.

în plus, beneficiarul de investiții 
lși execută cu răspundere prerogati
vele conferite de reglementările din

PE ȘANTIERUL ÎNTREPRINDERII DE UTILAJ CHIMIC DIN TURNU MĂGURELE 

Constructorul, umăr la umăr cu 
beneficiarul, acționează hotărît 

pentru grăbirea lucrărilor
mele finisaje ale halei de prelucrări 
mecanice și sînt pe punctul de a ter
mina anexa tehnică. La rindui lor, 
cei de la Trustul de montaj pentru 
utilaje chimice București pregătesc 
punerea ta funcțiune a patru poduri 
rulante și a macaralei portal din de
pozitul de table.

Demn de relevat este faptul că

— Am reușit să montăm, cu forte 
proprii, un număr apreciabil de uti
laje, ne spune inginerul Eugen Măr
ginean», mecapic șef al întreprinde
rii. Mă refer la mașini-unelte, la 
cuptoarele de tratamente termice, la 
mașinile de format plastic la rece, la 
cele din laboratoarele de încercări 
mecanice. Totodată, oamenii noștri

domeniul investittilor, impunîndu-se 
ca un veritabil coordonator, de lu
crări. în ziua vizitei noastre pe șan
tier am asistat la o discuție purtată 
între reprezentantul întreprinderii 
din Turnu Măgurele și cel al Trus
tului de montaj pentru utilaje chi
mice București. După oe, ta preala
bil, examinaseră cu atenție calitatea

lucrărilor șl, acum, stabileau la fata 
locului măsurile absolut necesare 
pentru înlăturarea în cel mai scurt 
timp a oricăror erori de execuție.

Deci, pe acest șantier, se poate 
afirma că ordinea, disciplina, spiri
tul de exigentă și colaborarea strîn- 
șă între factorii interesați stat, cum 
se spune, la ele acasă.

Am reținut, în același timp, două 
probleme în rezolvarea cărora bene
ficiarul solicită sprijin. Este vorba în 
primul rînd de racordul la calea fe
rată pe distanța de 1,8 km, lucrare 
dealtfel terminată, dar nepredată be
neficiarului. întreprinderea de căi 
ferate Craiova amină nejustificat 
predarea acestei utilități atît de ne
cesare pentru expedierea produselor 
întreprinderii, dar și pentru conti
nuarea in cele mai bune condiții a 
lucrărilor la celelalte obiective de
investiții ce se vor construi aici. în 
ai doilea rînd, soluționarea problemei 
racordului de alimentare cu oxigen
rămine în continuare o problemă 
deschisă. E drept, la Început, se sta
bilise ca oxigenul necesar să fie fur
nizat de combinatul de îngrășăminte

chimice din apropiere. Ulterior s-a 
renunțat la această soluție, fără a se 
stabili insă o alta în locul ei. Ca 
atare, în prezent, oxigenul este adus 
cu mari cheltuieli de transport de la 
sute de kilometri .depărtare.

îtan ȘTEFAN 
corespondentul „Scinteii*
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Alte județe raportează încheierea
• lucrărilor de toamnă

Oamenii muncii din agricultura județului Tulcea raportează Înche
ierea însămîntării griului, finalizarea recoltării porumbului pentru con
sum în ogor propriu pe întreaga suprafață, a soiei si orezului.

în telegrama adresată cu acest prilej C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, de către Comitetul județean Tulcea al 
P.C.R.. se arată : Ferm hotăriți să transpunem în viată imperativele for
mulate de dumneavoastră, mobilizîndu-ne toate forțele — țărani, meca
nizatori,' specialiști, întreaga suflare a satelor — precum și elevi, mi
litari. oameni ai muhcii de la orașe, am acționat cu energie și dăruire 
în vederea executării in perioada optimă a însămîntării culturilor de 
toamnă si strîngerii fără pierderi a recoltei.

în aceste zile acționăm pe un front larg pentru recoltarea sfeclei 
de zajiăr si a legumelor, transportul i producției din cîmp și livrarea 
acesteia la fondul de stat, eliberarea terenului și executarea arăturilor 
de toamnă. De asemenea, grăbim recoltarea și însilozarea furajelor, 
pregătirea condițiilor pentru iernarea oorespunzătoare a animalelor.

OamerAi muncii din agrioultura ialomlțeană raportează că au termi
nat recoltarea porumbului pentru consum in ogor propriu pe întreaga 
suprafață de 95 000 hectare.

în telegrama adresată cu acest prilej C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, de către Comitetul județean Ialomița al 
P.C.R.. se arată. între altele : Acționînd cu fermitate pentru organizarea 
muncii în flux, prin organizarea de schimburi prelungite, am reușit să 
încheiem si însămințarea griului pe întreaga suprafață de 76 400 ha și 
am trecut cu toate forțele la executarea arăturilor adinei de toamnă. 
Vă raportăm, mult iubite si stimate tovarășe secretar general, că în 
zootehnie sin tem angajați în amplificarea rezultatelor obținute, acțio- 
nînd cu hotărîre pentru asigurarea întregii cantități de furaje. îngrijirea 
corespunzătoare a animalelor și pregătirea adăposturilor pentru iarnă.

Oamenii muncii de pe ogoarele buzoiene an tnchelat recoltarea po
rumbului cultivat în ogor propriu pentru consum pe suprafața de 63 236 
hectare, semănatul plantelor furajere, al orzului pentru boabe, al or
zoaicei și rapiței pentru ulei, iar în două-trei zile vor termina insămîn- 
țărca griului pe Întreaga suprafață planificată.

în telegrama adresată cu această ocazie C.C. AL P.C.R., TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. de către Comitetul județean Buzău al 
P.C.R.. se spune, printre altele : în prezent, prin mobilizarea tuturor 
mijloacelor de transport auto și a atelajelor, asigurăm livrarea ultime
lor cantități de porumb la fondul de stat, iar în următoarele zile vom 
spori cantitățile la fondul de furaje. O atenție deosebită acordăm eli
berării terenului, astfel încit să încheiem, pînă la 1 noiembrie, efec
tuarea arăturilor adinei de toamnă. Totodată, recoltăm strugurii de pe 
ultimele suprafețe, preliminând o producție medie de peste 8 500 kg la 
hectar.

Lucrătorii ogoarelor din județul Hunedoara an terminat Însămințarea 
culturilor de toamnă pe Întreaga suprafață planificată.

în telegrama adresată cu acest prilej C.C. AL P.C.R.. TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, de către Comitetul județean Hunedoara al P.C.R., 
se spune, între altele : Pentru obținerea unor recolte sporite în anul 
viitor la toate culturile, țăranii cooperatori, mecanizatorii și cadrele teh
nice din agricultura județului, sub conducerea organelor ți organizațiilor 
de partid, si-au concentrat eforturile, lucrînd in spirit de ordine și dis
ciplină, la efectuarea in cele mai bune condiții a ogoarelor de toamnă 
pe toate suprafețele planificate.

în județul Olt s-a încheiat Însămințarea griului. în telegrama adre
sată C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU. de Comi
tetul județean Olt al P.C.R., se arată :

Comuniștii, toți oamenii muncii din agricultura județului Olt. pu
ternic însuflețiți de aprecierile cuprinse în scrisoarea de felicitare pe 
care ne-ati adresat-o cu prilejul terminării recoltării porumbului, vă ra
portează. millt iubite și stimate tovarășe Nicolae Oaușescu. că astăzi, 
14 octombrie, a fost încheiată însămințarea griului și. odată cu aceasta, 
a tuturor culturilor de toamnă pe cele 152 000 hectare planificate. în 
prezent, asa cum ne-am angajat în fața dumneavoastră la recenta vi
zită de lucru, prilej cu care oamenii muncii din agricultura Oltului v-au 
întîmpinat cu toată căldura inimii lor. grăbim finalizarea lucrărilor de 

• toamnă. în următoarele 3—4 zile vom transporta din cîmp întreaga 
producție de porumb și vom acționa pentru a încheia cit mai repede 
recoltarea culturilor duble si a sfeclei de zahăr. Exprimîndu-ne încă o 
dată înalta recunoștință pentru aprecierile cuprinse în scrisoarea dum
neavoastră de felicitare la adresa muncii organelor și organizațiilor noas
tre de partid, a tuturor lucrătorilor din agricultura județului Olt pen
tru însufletitoarele îndemnuri și indicații ce ni le-ați dat cu prilejul 
vizitei în unitățile agricole din zona Corabia, ne angajăm, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, să acționăm cu fermitate revolu
ționară si cu spirit de răspundere pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, contribuind 
astfel la progresul și prosperitatea patriei noastre socialiste.
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Județe în care se impun masuri
deosebite pentru

Încheierea neIntIrziată 
a Însămîntării griului

Județul
Suprafața rămasă de semănat 

la 13 octombrie 
- in’ hectare -

TIMIȘ 30 000
VASLUI 25 000
BOTOȘANI 24 000
DOLJ 18 000
CĂLĂRAȘI 17 000
GALATI 15 000
SATU MARE 12 000
ARAD 1 11 000
GIURGIU 11 000

Județe în care se impun măsuri
deosebite pentru a urgenta

TRANSPORTUL . PORUMBULUI
DIN CiMP

Cantitatea de porumb aflată 
la 13 octombrie 

pe cimpJudețul
w — in tone -

TIMIȘ 224 000
CONSTANȚA 181 000
BRĂILA 97 700
TULCEA 96 500
TELEORMAN 91 700
CĂLĂRAȘI 83 300
BOTOȘANI 76 400
DOLJ 75 000
IALOMIȚA 75 000
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La baza de recepție Frăsinet, județul Olt, se transportă 
în pătule ultimele cantități de porumb

CULESUL PORUMBULUI
terminat in 3 — 4 zile !

în județul Sibiu, joi, 13 octombrie, mai 
erau de recoltat 4 554 hectare, din cele 
27 767 hectare cultivate cu porumb. în 
ultimele zile, pe măsura încheierii re
coltării sfeclei de zahăr, unitățile agri
cole sibiene au intensificat substantial 
ritmul la culesul porumbului, fapt da
torat în primul rînd unei ample mobi
lizări de forțe. în lanurile de porumb 
lucrînd zilnic aproape 20 000 de oa
meni. Dealtfel, această lucrare a și fost 
Încheiată în 12 unități agricole. Este de 
notat și faptul că prin măsurile luate 
de organele agricole județene livrările 
la fondul de stat și la fabrica de nu
trețuri combinate tind să se înscrie în 
grafice, acestea însumind pînă acum 
aproape 20 000 tone.

Analiza Întreprinsă la începutul săp- 
tăminii de către secretariatul comitetu
lui județean de partid dovedește că 
există reale posibilități ca recoltarea

porumbului să se Încheie în următoa
rele cîteva zile. Pentru aceasta s-au 
luat măsuri ca experiența bună a mul
tor unități agricole — C.A.P. Șelimbăr, 
Șeica Mare, Ighișul Vechi, Mediaș,

SIBIU

Slimnic 9a. — unde se face o bună 
mobilizare a forțelor, munca este te
meinic organizată, iar atelajele sînt fo
losite la întreaga capacitate, să fie peste 
tot generalizată. Cum șe respectă aceste 
indicații ? iată cîteva concluzii ale unui 
raid întreprins în unitățile agricole din 
consiliul agroindustrial Iacobeni. Prin- 
tr-o organizare corespunzătoare a mun
cii în patru zile aici au fost recuperate

rămînerile în urmă, recoltarea celor 
1 650 ha urmînd să se încheie pină la 
finele săptămînii.' în unitățile acestui 
consiliu participau la recoltat aproape 
1 000 de oameni, o bună parte din a- 
ceștia fiind muncitori. din întreprinderi 
industriale și elevi veniți in sprijinul 
membrilor cooperatori. La C.A.P. Noiștat 
se constituiseră echipe care încă de la 
primele ore ale dimineții se aflau in 
Întrecere.

Și in alte unități agricole sibiene sa 
acționează energic pentru grăbirea re
coltării. Tot atit de adevărat este insă 
și faptul că sint incă unele cooperativa 
agricole unde trebuie să se acționeze 
mai energic pentru intensificarea cu
lesului.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii"

Foto : Eugen Dichlseanu

SEMĂNATUL GRÎULUI
Încheiat in 3 — 4 zile, cu maximă atenție 

pentru calitatea lucrărilor!
Ing. Constantin Alexa, directorul 

genera! al direcției agricole, ne-a pre
zentat stadiul lucrărilor și măsurile ce 
au fost întreprinse pentru încheierea 
semănatului în cîteva zile.

Pînă acum griul a fost însămîntat pe 
80 la sută din .suprafața prevăzută. Că 
această lucrare putea fi Încheiată o do
vedesc rezultatele multor unități agri
cole in care, printr-o muncă bine or
ganizată. vitezele de lucru au fost rea
lizate zi de zi. Cooperativele agricola 
„23 August“ și „7 Noiembrie" din comu
na Borcea. cele din Vărăști și Coconi 
au încheiat semănatul griului. Cu toate 
acestea, un număr mare de unități mai 
au de însămîntat griul pe suprafețe 
apreciabile. De aceea, comandamentul 
județean pentru agricultură a stabilit

noi măsuri care să asigura depășirea 
vitezei zilnice planificate.

Dintre aceste măsuri amintesc : con
centrarea multora din tractoarele unită-

CĂLĂRAȘI

taților agricole șl industriale la arat si 
pregătirea patului germinativ ; organi
zarea schimbului doi pe un mare număr 
de tractoare și prelungirea zilei de lu
cru pentru mecanizatorii repartizați la 
semănat. în consiliile agroindustriale în 
care s-au aplicat aceste măsuri — Cuza 
Vodă, .Valea Argovei. Jegălia, Mlnăsti- 
rea șl Oltenița — vitezele zilnice de

lucru au crescut foarte mult. în unită
țile agricole din consiliile agroindus
triale unde semănatul a intlrziat — Fru- 
mușani. Borcea. Budești. Sărulești — 
lncepind de joi au fost aduse tractoare 
și utilaje din unitățile care au încheiat 
semănatul. Pentru a se asigura execu
tarea de lucrări de cea mai bună cali
tate. specialiștii direcției agricole si cei 
din unitățile agricole îndrumă si supra
veghează îndeaproape munca mecaniza
torilor.

Organizindu-ne in acest fel activita
tea. vom reuși ca in cîteva zile să în
cheiem semănatul griului, fără a admite 
nici o abatere de la normele tehnice de 
calitate.

Rădica SIMIONESCU 
corespondentul „Scînteii"

TRANSPORTUL RECOLTEI DIN CÎMP
operativ, fără pierderi!

Vineri seara. în unitățile agricole de 
stat și cooperatiste s-au încheiat însă- 
mînțarea tuturor culturilor de toamnă 
pe cele 126 000 hectare, din care 76 400 
ha cu grîu, și recoltarea porumbului 
pentru consum de pe cele 95 000 hecta
re. Acum toate forțele umane șl meca
nice sînt concentrate la transportul po
rumbului în bazele de recepție și ono
rarea contractelor la fondul de stat, la 
recoltatul sfeclei de zahăr, legumelor, 
strugurilor, la strîngerea și depozitarea 
furajelor, la eliberarea suprafețelor de 
coceni și executarea ogoarelor adinei de 
toamnă pe cele aproape 195 000 hectare, 
Prioritate are acum recoltarea sfeclei 
da zahăr de pe cele 11 893 hectare, pro
ducția fiind strinsă pînă în seara zilei 
de 14 octombrie de pe 7 250 hectare.

Pentru impulsionarea recoltatului st 
in special a transportului in vederea 
asigurării materiei prime necesare fa
bricilor de zahăr din Țăndărei si Urzi-

IALOMIȚA

ceni au fost create echipe de Încărcă
tori. alături de cooperatorii din forma
țiile de la sectorul vegetal partioipînd 
și ceilalți locuitori ai satelor. In ulti
mele zile, de la 3 800 tone transportate 
la fabricile de zahăr s-a ajuns la aproa
pe 5 000 tone.

Cu toate acestea, cele 5 000 tone li
vrate de unitățile agricole ialomițene

sînt insuficiente fabricilor de zahăr din 
Urziceni și Tăndărei pentru a funcțio
na la capacitatea instalațiilor, care au 
nevoie de cite 4 000 de tone sfeclă de 
zahăr fiecare în 24 de ore. Pentru 
aceasta, la fabricile de zahăr au fost 
afluite și unitățile producătoare din alte 
județe. Efte însă necesar ca unitățile 
din județele stabilite să urgenteze li
vrările pentru că de la începutul campa
niei de recoltare a sfeclei de zahăr, șl 
mai ales de cind s-a trecut la industria
lizare, județele Prahova. Tulcea. Con
stanta și Călărași în nici o zi nu au li
vrat celor două fabrici mal mult de 
45—50 la sută din cantitatea programată.

Mihal VÎȘOIU
Corespondentul „ScînteR"

LIVRĂRILE LA FONDUL DE STAT
încheiate în 8-10 zile!

în județul Brăila, porumbul a fost 
recoltat, pină în seara zilei de 13 octom
brie, de pe 80 010 hectare, reprezentînd 
98 la sută din suprafața cultivată. Se 
cuvine menționat că in numeroa
se unități — Chiscanl, Viziru,, Tu
dor Vladimlrescu, docile și Roși
ori — porumbul a fost strins manual, 
iar transportul s-a făcut cu atelajele.

Deși pe ansamblul județului recolta
rea este pe terminate, totuși trans
portul produselor din cîmp și li
vrările la bazele de recepție nu se des
fășoară în ritm satisfăcător. Există con
diții ca, zilnic, în bazele și punctele de 
depozitare să se preia circa 20 000 de 
tone de porumb. Totuși,( așa cum ne 
spunea Ștefan Iureț, directorul între
prinderii. de contractare, achiziționare 
și păstrare a produselor agricole Brăila,

bazele șl punctele de depozitare au 
preluat zilnic maximum 18 000 tone, iar 
în unele zile chiar mal puțin. Ca ur
mare, pînă in seara zilei de 13 octom-

BRĂILA

brie cooperativele agricole au transpor
tat la fondul de stat numai 42 la sută 
din cantitatea de porumb planificată, 
iar la contul F.N.C. doar 23 la sută din 
prevederi.

întreprinderea de transporturi auto nu 
a pus la dispoziția agriculturii mijloace 
de transport la întreaga capacitate pla
nificată, indicele de utilizare a mașini

lor se menține scăzut — circa 2,5 curse 
pe zi, iar cooperativele agricole nu fo
losesc in totalitate atelajele de care dis
pun. Ca atare, in seara zilei de 14 oc
tombrie, circa 21 la sută din cantitatea 
de porumb recoltată se afla încă pe cîmp. 
E drept, în ultimele zile au fost luate 
măsuri pentru eliminarea acestor nea
junsuri. Evident, dacă ar fi folosită în 
întregime capacitatea de transport la 
un indice ridicat de utilizare a mijloa
celor auto șl a atelajelor, în doar trel- 
patru zile bune de lucru decalajul ar „ 
putea fi recuperat, iar Întreaga recoltă 
ar fi pusă la adăpost, și livrările la 
fondul de stat să se facă in conformi
tate cu graficele stabilite.

Corncllu IFRIM
corespondentul „Scînteii"

ASIGURAREA FURAJELOR
prin măsuri energice, control riguros

în vederea asigurării hranei necesare 
animalelor în perioada de stabulație, in 
cooperativele agricole din județul Satu 
Mare s-au asigurat pînă în prezent 
75 500 tone de fin, ceea ce reprezintă 59 
la sută din necesarul stabilit. 218 236 
tone suculente (43 la sută) și 118 282 
tone grosiere (62 la sută). Ce se Între
prinde pentru a se strînge o cantitate 
Cit mai mare de furaje ?

Ne-am deplasat in citeva unități agri
cole unde ne-am dat seama că de fapt 
stocurile de furaje sînt în strinsă legă
tură cu preocuparea directă a conduce
rilor unităților agricole față de această 
problemă atit de importantă pentru dez
voltarea zootehniei. între unitățile care 
merită cu prisosință laude pentru reali
zarea bazei furajere se situează coope
rativele agricole din Petrești, Odoreu și 
Tășnad.

Cind afirmam că de fapt asigurarea 
furajelor pentru iernarea animalelor 
este în strinsă legătură cu preocuparea 
cadrelor de conducere pentru bunul 
mers al zootehniei aveam în vedere și

SATU MARE

neajunsurile care »e manifestă și in 
acest an in acest domeniu. La C.A.P. 
Moftinu Mic. bunăoară, deficitul de fin 
se ridică la 500 tone, iar din suculente 
s-au asigurat doar 1 000 tone din 4 000 
tone Este drept că se scontează ca la 
suculente să se mai adauge 1 000 tone 
siloz din borhot, colete de sfeclă, coceni, 
dar se pune Întrebarea cum se va reali
za această cantitate mare din moment

în fiecare fermă!
ce strînsul cocenilor de pe cimp conti
nuă să se desfășoare anevoios ?

O situație cu totul criticabilă a ieșit la 
iveală, in urma unui control al specia
liștilor direcției agricole județene, la 
C.A.P. Orașul Nou, unde, din cauza 
dezinteresului conducerii cooperativei, al 
specialiștilor, îndeosebi al medicului ve
terinar A. Danes, șeful fermei de vaci 
Remetea, față de un necesar de 2 500 
tone siloz s-au realizat doar 399 tone, iar 
Ia fin, față de necesarul de 1 135 tone, 
uritatea a realizat doar 750 tone.

în ultima vreme, la indicația comite
tului județean de partid, grupuri de spe
cialiști ai direcției agricole desfășoară 
un control riguros în fermele zootehnice 
și iau pe loc măsuri menite să ducă la 
asigurarea unor cantități cît mai mari 
de furaje.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

Zilele acestea sint decisive pentru încheierea lucrărilor 
agricole de sezon, lucrări de mare însemnătate • pentru re
colta actuală și cea viitoare. Sarcina cea mai urgentă o 
constituie ÎNCHEIEREA RECOLTĂRII TUTUROR PRO
DUSELOR AFLATE ÎN CÎMP și în primul rind a porum
bului. Pentru terminarea în 3—4 zile a acestei lucrări 
toți cooperatorii, toți locuitorii satelor trebuie să fie mo
bilizați Ia cules. Cu răspundere trebuie să se acționeze, 
totodată, pentru GRĂBIREA TRANSPORTĂRII DIN 
CÎMP ȘI DEPOZITARII PORUMBULUI, LEGUMELOR 
Șl FRUCTELOR. Pentru evitarea oricăror pierderi de re
coltă, produsele din cimp să ajungă In cel mai scurt timp 
la locurile de depozitare, folosindu-se din plin camioa
nele, tractoarele cu remorci, toate atelajele. Toate uni
tățile agricole, toate județele să-și îndeplinească in mod 
exemplar sarcinile de livrare a produselor contractate la 
FONDUL DE STAT.

în vederea sporirii producției zootehnice, să se acțio
neze hotărît pentru ASIGURAREA FURAJELOR NECE
SARE ANIMALELOR PE TIMPUL IERNII. Concomitent, 
în zootehnie să fie luate măsuri pentru asigurarea condițiilor necesare bunei iernări a animalelor.

Cu toată răspunderea trebuie să se acționeze pentru 
a pune temelie puternică recoltei anului viitor. Aceasta 
impune ca ÎN TREI-PATRU ZILE SA SE ÎNCHEIE IN- 
SAMINȚAREA GRIULUI, asigurindu-se totodată efectua
rea unor lucrări de cea mai bună calitate. In vederea 
obținerii de recolte mari la culturile de primăvară este 
imperios necesar să fie executate ARATURI ADINCI, 
lucrare care trebuie să fie terminată pînă la sflrșitul acestei luni.
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VIBBMff ECOU Al MOBUfZflTMBElOB CHEMllBI A

ALE TOVABASD1UI NlCOUIE CEAUSESCU, Al ffHlW 
raONTUEUl DEMOCAATIEI Si UNITĂȚII SOCIAIISH

Popoarele pot și trebuie să impună 
înlăturarea pericolului nuclear în Europa 

și în întreaga lume!
ADUNĂRI Șl MITINGURI ALE OAMENILOR MUNCII

Ieri, la mitingul oamenilor muncii de la Filatura româneasca de bumbac din Capitala Foto : S. Cristian

Pentru mărețele obiective pe care Ie înălțăm,
avem nevoie de pace, de

Reprezentanții celor 11OOO 'de 
oameni ai muncii de la întreprin
derea de construcții hidrotehnice 
Constanța, cei care Înaltă la 
țărmul Mării Negre mărețe opere 
ale socialismului — porturile 
Constanța-Sud — Agigea și Midia, 
ecluza maritimă a Canalului Dună
re — Marea Neagră, noul doc 
uscat al Șantierului naval de la 
Mangalia Și altele — s-au reunit 
tntr-o vibrantă adunare consacrată 
dezarmării și păcii.

Inițiativele și demersurile to
varășului Nicolae Ceaușescu, re
cunoscut pe toate meridianele 
globului ca o personalitate pro
eminentă a vieții politice interna
ționale, inflăcăratele sale chemări 
la dezarmare și pace, izvorîte din 
conștiința că acum este momentul 
să se acționeze concret pentru 
Înlăturarea primejdiei unul război 
nuclear, au fost primite cu de
plină aprobare de toți cel ce au 
iuat cuvîntul în cadrul adunării, 
care și-au exprimat adeziunea 
fermă la cauza păcii și înțelegerii 
Intre popoare.

„Noi, hidrotehnicienii — spunea

Un NU răspicat rachetelor distrugătoare!
Peste 2 000 de țărani coopera

tori, tineri și vîrstnici, alți oameni 
ei muncii din comuna Băleni, ju
dețul Galați, și-au unit glasurile 
intr-o impresionantă adunare con
sacrată luptei pentru dezarmare și 
pace.

Exprimindu-și sentimentele de 
adincă stimă șl profundă recu
noștință față de activitatea neobosi
tă a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, consacrată securității și 
cooperării in Europa și în întreaga 
lume, cei care plămădesc pîinea 
din acest colț de țară s-au pronun
țat ferm, în spiritul Apelului 
F.D.U.S., Împotriva cursei înar
mărilor, pentru retragerea și dis
trugerea arsenalelor nucleare 
existente pe continentul european.

„Noi sîntem cei care trudim pe 
pămintul străbun și-1 sporim rod
nicia — a spus Neculai Sîrbu, 
secretar al organizației de bază 
nr. 2 din C.A.P. — și vrem să 
lăsăm moștenire copiilor noștri 
bucuria de a munci liberi și a 
face să înflorească același pă- 
mînt, pentru a scoate din el tot 
mai bogate roade pentru bună
starea tuturor fiilor patriei. De 
aceea, ne ridicăm glasul și spunem 
un NU categoric rachetelor pe 
continentul nostru, un DA din 

(Urmare din pag. I)
gerea unui continent, a 
două continente ori a tu
turor. cite morți pe cap 
de locuitor pot asigura, 
potential, monstruoasele 
arme si nu lipsește nici 
receptarea „riscului" de a 
vedea surpîndu-se in Cos
mos sublima mașină a lu
mii — a lumii noastre — 
Terra...

Și totuși—
Misiunea de a se opune 

războiului nu cade doar 
in seama guvernelor si a 
șefilor de state. Desigur, 
diplomația are vocea ei și 
ea poate suna plini de 
speranțe. După cum pot 
fi si unii gata să accepte 
cu scepticism că o vii
toare conflagrație nu poa
te fi controlată, că ea nu 
poate fi „localizată" sî că 
mai devreme ori mai tir- 
ziu (chestiune de... minu
te in războiul modern) ca
tastrofa va fi cu adevărat 
de neînlăturat.

Dar aceste „certitu
dini" nu-l pot speria Pe 
Omul Simplu, fie că 
viețuiește el în Europa 
Parthenonului elinesc, ori

Ir. Africa Piramidelor, în 
America mirajelor azte
ce, in Asia sau în Aus
tralia, la înzăpeziții Poli 
sau tn insulele (milioa
ne) mai mult sau mai 
puțin anonime ? Mai poa
te acest om să creadă 
în greutatea gestului său 
atunci cînd el luminează 
un pașnic demers anti
războinic 1 N-ar fi abe
rant să asociem făp
turii friabile a acestui 
om „perfecțiunea" ufiei
rachete pămint-aer-mor- 
mînt 7

Nu, protestul colectiv, 
dar si individual nu Și-a 
pierdut sensul. Acest pro
test a mai rodit, dacă nu 
împiedicind cu totul unele 
dezastre ale trecutului 
nu prea îndepărtat, atunci 
măcar întirziindu-le iz
bucnirea ori grăbindu-le 
sfirșitul. Acest protest a 
salvat viața a milioane de 
oameni. A salvat podoabe 
ale naturii, opere de artă 
și nu se cade să le redu
cem la gesticulația ro
mantică de care, e ade
vărat, el s-a slujit de
seori.

Există, o știm, in arse-

in cuvîntul său Victor Gheorghe, 
strungar la șantierul pentru uti
laj transport-naval — împreună 
cu toți ceilalți constructori ai 
magistralei albastre, Canalul 
Dunăre—Marea Neagră. dăruim 
munca, energia și capacitatea 
noastră unei construcții durabile, 
care dorim să dăinuie peste 
veacuri, și nu să fie Îngropată de 
bombele unul război distrugător. 
Iată pentru ce avem nevoie de 
pace. Iată pentru ce spunem un 
NU hotărit războiului, un NU 
hotărit bombelor nucleare*".

Ligia Caraiani, președinta co
misiei de femei din întreprindere, 
și-a alăturat glasul tuturor femei
lor din țara noastră și din întrea
ga lume care doresc un cer curat

pentru copiii lor, un cer care să 
nu fie niciodată întunecat de 
ciuperca bombei atomice.

Toți ceilalți vorbitori, intre 
care s-au aflat Olga Ciurașu, de 
la șantierul de construcții căi 
ferate, drumuri și poduri, Dumitru 
Dimcică, șef serviciu transpor
turi, Viorel Coman, marinar, au 
afirmat hotărîrea fermă de a face 
tot ce depinde de ei pentru înfăp
tuirea marelui deziderat al omeni
rii : dezarmarea și, în primul 
rînd, dezarmarea nucleară.

Participanții la adunare au adop
tat, intr-o atmosferă de puternică 
angajare patriotică, textul unei 
telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, In care se 
spune, printre altele :

Cei 11 000 de oameni ai muncii din întreprinderea de construcții 
hidrotehnice Constanța, exprimindu-ne deplina adeziune la vasta și 
nobila activitate pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, o desfășurați în slujba păcii, a colaborării 
între popoare, vă asigurăm că vom munci cu înaltă răspundere 
patriotică pentru a contribui tot mai mult la înfăptuirea neabătută 
a hotăririlof Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

toată ființa noastră păcii și în
țelegerii între popoare".

„Sîntem hotărîți — arăta, la rîn- 
dul ei, Elena Ene, președinta 
O.D.U.S. din comună — să acțio
năm pentru ca tot ce s-a înfăptuit 
în anii care au trecut de la elibe
rarea patriei să nu fie amenințat 
de norii unui nou război".

Recunoștință fierbinte față de 
cel mai iubit fiu al națiunii noas
tre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru înțelepciunea și clarviziu
nea cu care conduce destinele pa
triei. ale poporului român, pen
tru noile sale inițiative de pace

și-a găsit expresie și în cuvîntul 
rostit de State Păcuraru, secreta
rul comitetului comunal de partid, 
Nicolae Niță, președintele comi
tetului sindicatului, Ion Roșea, 
șeful secției de mecanizare, învă
țătoarea Geta Spinu, președinta 
comisiei de femei. Ionel Melinte, 
secretarul comitetului comunal 
U.T.C.. șl de ing. Sandu Miha- 
lache.

într-o atmosferă de vibrant pa
triotism, participanții au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o 
telegramă în care, printre altele, 
se spune :

Alăturăm glasul nostru glasului țării, glasului rațiunii, glasului 
păcii pentru a cere U.R.S.S. și S.U.A. să ajungă la o înțelegere cores
punzătoare, justă, în cadrul negocierilor ce se desfășoară în pre
zent la Geneva. Ne angajăm să participăm cu toată hotărîrea în largul 
front al păcii pe care cu înțelepciune l-ați deschis, pentru ca tăria 
voinței noastre de pace să se facă auzită în Europa și pe toate me
ridianele lumii.

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

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

Pacea noastră
nale manete ori butoane 
pe care mina războinicu
lui le-ar putea atinge 
ignorind opinia publică 
mondială, opinie expri- 
mindu-se unanim în fa
voarea păcii.

Dar există încă și lu
crează pentru lucrarea 
păcii conștiința străzii. 
Trezorierii morții nepu- 
tind s-o cumpere ar dori 
cumva s-o facă să se 
rostească neauzit. Dar 
conștiința civică a străzii 
ridică orice existență a- 
nonimă la rangul meritat 
al personalității. Omul 
își recapătă in manifes
tările lui publice (mitin
gurile de pace de pe 
toate meridianele) în
crederea in bine și în 
forța celor ce-l încon
joară.

Cel puțin statistic, nici
odată, nici o idee nu a 
stirnit o adeziune ex
primată prin miliarde de 
voci cite exprimă mo
mentul actual de luptă 
pentru pace. Numărul 
celor ce au socotit că pro
blema păcii e a lor umi
lește — adunate — toate

armatele prădalnice ale 
istoriei planetei !

Ne împotrivim războiu
lui cu idei pline de no
blețe, cu sentimente ne
alterate de spaime. Cu 
capacități creative ne
limitate.

Și ne împotrivim cu 
numele și prenumele 
noastre, vreau să spun ca 
promotori ai istoriei con
temporane care cred in 
forța adevărului lor im
placabil : avem posibili
tatea de a șterge răz
boiul din „uzanțele" in
ternaționale (și din dic
ționare, de va fi nevoie), 
putem da creației pașnice 
o greutate fără seamăn, 
in stare să concureze 
(anuleze) „geniul" făuri
torilor de arme.

Putem impune o ju
risdicție a păcii.

Mare putere a. păcii, 
România socialistă înțe
lege să trudească cu te
nacitate pentru pacea 
lumii, implicindu-se in 
procese de interes pla
netar și captînd admira
ția tuturor celor care 
cred in bucurie, in soare, 
în poezie, in dragoste !

Cum cultivă organizațiile U.T.C. 
răspunderea față de învățătură, 

spiritul revoluționar

FAPTUL
DIVERS

Duipă prezentările de rigoare — 
Mugur Șteț, elev în clasa a XII-a, 
membru al biroului comitetului 
U.T.C. de la Liceul de filologie-isto- 
rie nr. 1 din București — intrăm 
direct în subiect :

— Cum acționează organizația 
U.T.C. din care faci parte pentru for
marea conștiinței revoluționare a 
elevilor, colegii d-tale ?

— Spiritul revoluționar pentru noi. 
elevii, înseamnă, în primul rînd, în
deplinirea cu înaltă răspundere a în
datoririlor șoolare : învățătura, ac
tivitatea productivă în atelier, acțiu
nile de muncă patriotică. înseamnă 
hotârirea și ambiția de a fi întotdea
una în primele rânduri, cei mai buni 
în îndeplinirea acestor îndatoriri.

— Și sînteți întotdeauna în prime
le rînduri ?

— Ne străduim.
Din modestie, tinărul nostru inter

locutor ezită să ne spună că. bunăoa
ră. anul trecut, la concursurile școla
re pe discipline de invățămînt. elevii 
liceului au obținut 42 de premii I la 
faza pe Capitală și 23 premii la faza 
pe tară. Sau că la ultima ediție a 
Festivalului național „Cîntarea 
României". în afară de formațiile 
laureate (echipa de teatru, cu texte 
realizate de elevi — premiul I. co
rul — premiul III), elevii au fost 
distinși cu un premiu special pentru 
cea mai bogată participare : toata 
formațiile lor prezente pe scena fes
tivalului au ocupat locul I la faza pe 
sector. Pentru rezultate deosebite • la 
învățătură $i în activitatea obștească, 
organizația U.T.C. din liceu a ob
ținut, în ultimii ani, de două ori Di
ploma de onoare a C.C. al U.T.C.

— Mai avem însă și greutăți cu 
unii dintre colegii noștri, care nu 
prea învață conștiincios, mai lipsesc 
nemotivat de la ore. de la practică, 
își irosesc timpul, nu participă în
deajuns la viața organizației.

— Și. în asemenea cazuri, cum pro
cedați 1

— De la caz ia caz. Pentru unii 
ajunge o observație critică la gaze
ta de perete sau la brigada artisti
că, Altora le-o spunem direct : Ce-ai 
de gînd cu viața ta ? Apucă-te de 
treabă, împreună cu noi toți, nu-ți 
irosi aptitudinile, priceperea (fiecare 
e bun la o activitate școlară oareca
re). Unora, care n-au tăria să-și re
cunoască lipsurile sau nu știu cum 
să acționeze în direcția Înlăturării 
lor. Ie oferim prilejul concret s-o 
facă. De exemplu, pe un coleg „cer
tat" cu învățătura si care din „min- 
drie" nici nu venea la meditații, 
l-am desemnat responsabilul grupei 
de meditații al clasei. Mai greu este 
cu cei care nu-și spun părerea, nu se 
entuziasmează pentru o activitate sau 
alta, nu-și exprimă preferințele. Cu 
aceștia trebuie să facem mai multă 
„risipă" de exemple, de argumente, 
în fiecare astfel de împrejurare ne 
6fătuim cu tovarășii profesori și di- 
riginți care, la rîndul lor. colaborează 
cu familia, cu părinții noștri.

— Și reușiți întotdeauna să rezol
vați „cazurile" 7

— Nu întotdeauna reușim. Poate 
pentru că sîntem tentați, uneori, să 
le dăm celor în cauză doar „sfaturi", 
„sarcini". în locul unui dialog des
chis, convingător despre îndatoririle 
noastre politice de tineri cetățeni ai 
patriei socialiste; poate că. alteori, 
trecem prea repede peste probleme 
care-i preocupă, peste întrebările și 
nedumeririle lor ; poate și pentru că 
cei din comitetul U.T.C. pe liceu sau 
pe clase sintem și noi tineri, nu 
avem întotdeauna experiența peda
gogică si de viață necesară.

Am continuat discuția cu un grup 
de 20 de elevi, membri ai comitete
lor U.T.C. din liceele județului Sălaj.

Dialoguri ale artei 
in uzină

Constatarea că teatrul este încon
jurat în ultima vreme cu tot mai 
mult intere^ de un public dornic să 
trăiască clipa spectacolului ca pe un 
intens moment de adevăr și-a aflat 
reconfirmarea în această toamnă, 
cînd deschiderea stagiunii a fost săr
bătorită de spectatori la ei acasă, în 
uzine, în întreprinderi, pe marile 
platforme industriale, aproape de 
pulsul fierbinte al muncii și vieții de 
care existența scenei nu poate fi 
despărțită. In împrejurări lipsite de 
limita pe care convențional rampa o 
așază întră interpreți și cei care-i 
urmăresc în sala de spectacole, co
municarea a devenit astfel directă, 
un schimb de experiență umană, vi
tal pentru audiența socială a viitoa
relor spectacole.

în atari condiții s-a produs și in- 
tîlnirea colectivului artistic al Tea
trului „Nottara" cu oamenii muncii 

CONSEMNĂRI

de la întreprinderea „Vulcan", care 
în virtutea unei tradiții ce prinde ră
dăcini tot mai puternice s-a reeditat 
la acest început de stagiune cu suc
ces sporit. Actori de frunte ai tea
trului : Margareta Pogonat, Lucia 
Mureșan, Ruxandra Sireteanu, Ro- 
dica Sanda Țuțuianu, Ion Punea, 
Alexandru Repan au rostit in fața 
unui public cald versuri alese din li
rica românească contemporană, pu- 
nînd în valoare mesajul patriotic. în
cărcătura de gînd și simțire româ
nească ce se regăsesc, profunde și 
mereu proaspete, în poemele unor 
valoroși poeți ai generației noastre. 
Recitalul cuprinzînd versuri de Ana 
Blandiana, Marin Sorescu. Nichita 
Stănescu, Dan’ Verona a precedat so
lemn dialogul despre menirea cetă
țenească a artei, despre sensul co
mun al existenței tuturor celor care, 
astăzi, în România socialistă mun
cesc pentru temeinicirea unui viitor 
de pace și înflorire.

Dorința spectatorilor de a găsi în 
spectacole impulsuri de conștiință și 
acțiune a apărut tot atît de legitimă 
ca și aspirația creatorilor de a fi cit 
mai aproape de munca și viața oa
menilor pentru a-i întruchipa cît mai 
fidel pe scenă. A rezultat necesita
tea menținerii acestui dialog efi
cient. O zi pe lună a Teatrului „Not
tara" va fi dedicată oamenilor mun
cii de la întreprinderea „Vulcan", zi 
în care invitații vor vedea specta
cole, vor discuta cu realizatorii. Clu
bul întreprinderii se află și el aproa
pe de finalizarea unor lucrări ce vor 
permite intensificarea activităților 
culturale, în speță teatrale, sprijinite 
și îndrumate îndeaproape de colecti
vul Teatrului „Nottara". <"

D. GRADINARU 

Pentru fiecare dintre ei, spiritul re
voluționar se implică în interesul, 
pasiunea, răspunderea pentru înde
plinirea principalei lor îndatoriri po
litice. cetățenești, etice : învățătura 
perseverentă, pregătirea temeinică 
pentru muncă și viață. în această 
optică, am reținut preocuparea per
manentă pentru îmbogățirea și diver
sificarea. cu sprijinul cadrelor didac
tice. al comuniștilor din liceele res
pective, a formelor muncii educati
ve. pentru'htragerea tuturor utecis- 
tilor la acțiunile politico-educative 
ale organizațiilor de tineret, „cu con
vingerea că fiecare poate și trebuia 
să participe direct, activ la propria-i 
educare" — cum plastic se exprima 
eleva Gina-Mirela Chifor, din clasa 
a Xl-a A, secretara comitetului 
U.T.C. din Liceul industrial nr. 3. 
Zalău. Dintre modalitățile concrete 
de acțiune pe care și le-au propus 
pentru acest an școlar : „dezbaterea

Elevi și profesori 
despre activitatea 
politico-educativă 

în școli

deschisă, pe Înțelesul fiecăruia, cit 
mai puțin sofisticată, a unor teme cu 
implicații directe în viața elevilor — 
despre muncă, despre viață, despre 
rolul și îndatoririle noastre, ale tine
rilor în edificarea societății socialis
te. despre modul cum trebuie să 
transpunem în viată îndemnurile to
varășului Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului*  (Rodica 
Breazdău, clasa a X-a A. Liceul in
dustrial nr. 3, Zalău) ; „stimularea 
participării elevilor la activitatea 
cercurilor pe discipline de învătă- 
mînt. care oferă cadrul adecvat pen
tru utilizarea timpului cu folos, în 
activități utile nouă și Societății ; 
mai multe acțiuni pe teme de educa
ție materialist-științifică, teme care 
au mare «priză» 1^ colegii noștri" 
(Niculina Crișan, clasa a Xl-a B, Li
ceul industrial nr. 3, Zalău).

Pentru uteciștii de la Liceul de 
matematică-fizică „Horia. Cloșca și 
Crișan" din Alba Iulia — după cum 
ne-au relatat cîțiva dintre ei — spiri
tul revoluționar se manifestă și in 
hotărîrea. perseverența, capacitatea 
vie. creatoare cu care .promovează 
noul în activitatea și pregătirea lor 
profesională, pentru muncă si viată, 
își amintesc cu mîndrie despre prima 
emblemă „Celta". pusă pe o statie de 
amplificare realizată, cu aproape 
cincisprezece ani în urmă, în atelie
rul de electronică, devenit apoi o 
adevărată „întreprindere industrială 
școlară". între timp, pe cartea de vi
zită a „întreprinderii șeolare" s-au 
înscris numeroase alte produse de 
prestigiu : stații de amplificare de 
diferite puteri. Interfoane (cu 10 și 
20 posturi), cabinete lingvistice, di
ferite comenzi pentru unitățile eco
nomice din zonă, o microhidrocentra- 
lă pe rîul Ighiel, care furnizează 
energie electrică și căldură școlii 
din satul respectiv etc. Notăm și un 
bilanț mai aparte : nici o absență

NOTE DE LECTURĂ

Evocare impresionantă 
a drumului prin istorie spre 

actul istoric de la 
1 Decembrie 1918

Volumul „Ce este 
Transilvania publi
cat de acad. Ștefan 
Pascu la editura „Da
cia" din Cluj-Napoca, 
într-o ediție bilingvă 
româno-germană, con
tinuă o direcție pro
gramatică a istoriogra
fiei române ce își are 
originea în opera isto
rică a ‘ Școlii ardelene 
— direcția integrării 
istoriei Transilvaniei 
în ansamblul civiliza
ției românești. Pe co
ordonatele acestei tra
diții, cu firescul și ne
cesarul spor informa
tiv și interpretativ, lu
crarea abordează isto
ria civilizației româ
nești într-o viziune u- 
nitară, integratoare, 
așa cum o recomandă 
secretarul general al 
Partidului Comunist 
Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu: „o 
istorie unitară, care 
să redea corespunză
tor fiecare etapă de 
dezvoltare econotnico- 
socială, fiecare perioa
dă istorică...".

Cartea recompune 
spațiul unitar al civi
lizației românilor, pri
vită din centrul vetrei 
sale — străvechiul pă- 
mint românesc al 
Transilvaniei — a că
rui istorie -s-a împletit 
continuu cu istoria ce
lorlalte teritorii româ
nești. Indestructibila 
legătură a oamenilor 
cu pămîntul, continui
tatea de viețuire a ro
mânilor dintotdeauna 
pe această vatră de 
civilizație, legăturile 
continue, permanente, 
cu celelalte țări româ
ne, contribuția româ
nilor de pe aceste me
leaguri, alături de alte 
neamuri așezate de-a 
lungul veacurilor în 
spațiul transilvan, la 
progresul culturii și 
civilizației europene, 
munca și lupta co
mună a românilor și a 
celorlalte naționalități 
conlocuitoare pentru 
dreptate și libertate 
socială sint numai 
cîteva trăsături ale is
toriei medievale tran

silvănene pe care la 
pune în lumină cartea, 

în pragul epocii mo
derne, se arată în lu
crare, din această va
tră de istorie, inimă a 
întregului pămint ro
mânesc, s-a născut 
ideea modernă de na
țiune, purtînd efigiile 
permanenței Istorice 
românești — romanita
te, continuitate, uni
tate etnică și lingvis
tică, unitate de civili
zație. Ea sintetiza ex
periența și tradiția 
secolelor anterioare, 
marcate de prima uni
re politică a țărilor 
române, înfăptuită de 
Mihai Viteazul, model 
și exemplu pentru ge
nerațiile următoare, 
simbol al unității na
ționale în epoca mo
dernă. Marile adevă
ruri rostite de gene
rația umanistă, ilus- 
trînd o conștiință de 
neam puternic indivi
dualizată, sint moște
nite de epoca Lumini
lor. care le asociază 
militantismului politic 
pentru emancipare na
țională, în numele 
conștiinței naționale 
care a unit pe românii 
de pretutindeni în 
lupta pentru indepen
dență și unitate națio
nală. Istoria Transilva
niei în epoca modernă 
este astfel istoria ideii 
și luptei naționale. îm
pletită tot timpul cu 
lupta socială a unui 
întreg popor oprimat, 
începută cu programul 
politic lansat de Ino- 
chentie Micu. conti
nuată cu răscoala lui 
Horea, Supplex Li- 
bellus Valachorum, re
voluția lui Tudor cu 
amplele sale ecouri în 
masa țărănimii româ
ne din Transilvania și 
revoluția unitară de la 
1848 — pentru a men
ționa punctele cardi
nale ce marchează ul
tima etapă a procesu
lui de formare a na
țiunii rămâne mo
derne.

Această importantă 
lucrare demonstrează

nemotivată de Ia practică, rezultate 
bune în pregătirea profesională — 
numeroși absolvenți ai liceului fiind 
astăzi oameni de bază în unitățile 
economice ale județului.

— Cum este captat interesul ute- 
ciștiior pentru asemenea acțiuni 1

— Simplu ! Se lansează un con
curs : „cum credeți că ar trebui să 
arate laboratorul de... ?“ (in cadrul 
acțiunii de autodotare) sau „cum ati 
contribui la construcția unei instala
ții de producere a biogazului?" (de 
exetnplu). Se adună ideile, propune
rile. se discută cu tovarășii profesori 
și maiștri, după care sint aplicate 
soluțiile cele mai eficiente, la reali
zarea cărora contribuim toți.

— Dar cei cărora nu le prea place 
o asemenea muncă ?

— Sint foarte puțini dintre aceștia. 
Cînd văd că toți în jurul lor mun
cesc. nu le prea dă mina să se eschi
veze. Opinia colectivului îi sancțio
nează, mai în glumă, mai în serios. 
Nu este plăcut să fii „cap de afiș" la 
■gazeta de perete.

Am reținut, din dialogul cu liceeni 
uteciști cîteva din condițiile reușitei 
activități educative a organizației lor 
revoluționare, condiții care depind 
de ei înșiși, de colectivele de tineri 
împreună cu care activează. „Proble
ma ordinii și disciplinei, a răspunde
rii în muncă, așa cum ne îndeamnă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. trebuie 
să fie una din preocupările permanen
te ale organizației noastre — ne spu
nea eleva Ana Pop. de la Liceul de 
filologie-istorie „Simion Bărnuțiu" 
din Șimleu Silvaniej. Aceasta în
seamnă că trebuie să ne îndeplinim 
exemplar îndatoririle școlare, să ne 
respectăm angajamentele luate în 
fata profesorilor, a colegilor noștri, 
să întărim disciplina de organizație". 
„Aceasta înseamnă — adaugă eleva 
Gina-Mirela Chifor — atenție la pă
rerile și sugestiile colegilor noștri 
referitoare la activitatea politico-e- 
ducativă a organizației noastre, ac
țiuni vii, interesante, în care să se 
combată diferitele „mode" și „pre
ferințe" care nu corespund idealu
rilor politice, etice ale societății 
noastre socialiste".

în loc de concluzie la rindurile de 
față, notăm opinia unor profesori 
implicați direct în activitatea de e- 
ducație revoluționară, patriotică a 
elevilor — prof. Zoe Crihan. director 
adjunct la Liceul industrial nr. 3 
din Zalău, Văsile Rusu, profesor la 
Liceul de filologie-istorie „Simion 
Bărnuțiu" din Șimleu Silvaniei :

— Avem elevi foarte buni, care În
vață bipe, participă cu entuziasm la 
toate activitățile școlare, la munca 
în producție și de folos obștesc. Este 
de datoria noastră — ca profesori, 
comuniști, educatori — să-1 formăm 
ca adevărați revoluționari, cu dra
goste de partid și popor, cu hotărîrea 
de a acționa întotdeauna pentru pro
gresul și fericirea poporului. Aces
ta este îndemnul pe care ni-1 adre
sează secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pe care 
ni-1 însușim pe deplin și-1 vom tra
duce cu fermitate în activitatea 
școlii.

Florlca D1NULESCU 
Eugen TEGLAȘ 
corespondentul „Scînteii"

convingător, cu perti
nente argumente isto
rice. cum, impletin- 
du-și destinul cu al 
fraților din principa
te. românii transilvă
neni au militat pen
tru libertate, unitate, 
democrație și progres, 
ca parte integrantă a 
națiunii române, soli- 
darizîndu-se cu lupta 
întregului popor ro
mân pentru unirea din 
1859. independenta din 
1877. De asemenea, 
sint aduse în. acest 
volum numeroase și 
emoționante dovezi 
asupra faptului, el în
suși de profunde sem
nificații, că mișcarea 
națională a românilor 
din teritoriile aflate 
sub stăpîniri străine a 
beneficiat de spriji
nul tinărului stat, al 
întregii populații din 
România, impunîn- 
du-se în epocă drept 
una din mișcările de
mocratice și progre
siste din Europa.

Convergenta idealu
rilor care au unit în
tregul popor român în 
lupta pentru libertate 
si unitate. ilustrînd 
forța și tăria conștiin
ței naționale, și-a gă
sit întruchiparea ple
nară în actul istoric 
de la 1 Decembrie 
1918, prin care se îm
plinea o idee de 
veacuri, se așezau în 
concordanță realitățile 
politice cu cele națio
nale.

Este mesajul pe care 
îl transmite cartea a- 
cademicianului Ștefan 
Pascu, probat de măr
turia documentelor ce 
pun în lumină istoria ’ 
poporului român, is
toria muncii și luptei 
comune a românilor, 
maghiarilor, germani
lor și a altor naționa
lități. care trăiesc și 
muncesc de veacuri 
împreună, pentru dăi
nuirea civilizației a- 
cestui pămînt. pentru 
afirmarea principiilor 
umanității, democra
ției și progresului.

Nicolae BOCȘAN
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Mesaje 
de la înaintași

Cu citva timp în urmă, în 
comuna Lazuri (Satu Mare) a 
fost dezvelită o așezare a daci
lor liberi datind din secolele 
II—IV ale erei noastre. Ea pre
zintă o deosebită însemnătate — 
alături de cea descoperită an
terior la Medieșu Aurit — pen
tru stabilirea ariei de răspindi- 
re a dacilor liberi in această 
parte a țării. De curind, unul 
din cele patru mari cuptoare de 
ars ceramică, din noua așezare, 
a fost in întregime restaurat și 
protejat printr-o construcție 
specială. Este de-a dreptul 
remarcabilă calitatea restaurării 
cuptorului și a numeroaselor 
vase ceramice găsite aici, îm
preună cu piese de metal, po
doabe și diverse unelte. Autorii 
lucrărilor de restaurare și 
păstrare pentru generațiile vi
itoare a acestor mesaje ale 
moșilor și strămoșilor noștri 
merită toate felicitările.

Tradiții întinerite
In ultimul timp, în comuna 

Șugag, din județul Alba, s-au 
înălțat case mindre și frumoa
se, iar in curind, hidrocentrala 
care se 
Sebeș, 
lumină.

Alături de marile edificii ale 
anilor noștri, la Șugag se păs
trează și se îmbogățesc cu noi 
semnificații frumoasele tradiții 
ale cintecului, jocului și portu
lui popular. Dovada : 6 premii 
I și 3 premii II obținute de for
mații artistice de aici la ul
tima ediție a Festivalului na
țional „Cintarea României". 
Fluierașii, grupul folcloric al fe
telor, meșterii in arta incrustăm 
în lemn, ca și Maria Cutean cu 
ale ei neasemuite cusături popu
lare au dus in toată țara faima 
acestei frumoase așezări din 
pragul Văii Frumoasei. Un cu- 
vint in plus pentru neîntrecutul 
meșter Nicolae Cernat, ajuns la 
venerabila virstă de 91 de ani, 
care a dobindit, cu incrustătu- 
rile sale in lemn, al patrulea 
titlu de laureat al festivalului, 
Orice s-ar zice, nouă premii în
tr-o singură comună — e o per
formanță.

La mai multe !
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E ceva !
Inginerul Călin Antal de la 

ferma Crasna a Întreprinderii 
agricole de stat Zalău, județul 
Sălaj, susține — cu argumente 
— că în saivanele rămase goale 
tn cea mai mare parte a anului, 
cînd oile sint la pășunat, se 
pot amenaja, cu bune rezultate, 
spații de producere a ciuperci
lor. De pe 300 metri pătrați in
tr-un șopron mai vechi, a recol
tat primele 1 500 kg de ciuperci 
și așteaptă să mai culeagă tot 
pe atitea. Încurajat de acest 
prim rezultat, a mai amenajat 
200 metri pătrați in niște pivni
țe vechi și a pregătit compos
tul pentru ciupercăriile care vor 
„popula" alți 700 metri pătrați 
in trei saivane. Același inginer 
ne-a făcut și un calcul din care 
rezultă că pină la sfirșitul anu
lui o să livreze pe piață cel pu
țin un vagon de ciuperci.

E ceva !
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Plug și scut
Deși tinăr, minerul Constantin 

Pescaru a devenit un nume cu
noscut și stimat in bazinul car
bonifer al’Văii Motrului. Lu
crează la mina Motru Vest in
tr-un colectiv care se numără 
de mai multă vreme printre 
fruntașii fruntașilor. Ortacii 
spun despre el că este un miner 
„complex", că se pricepe la 
toate meseriile ■ din subteran. 
De curind, a meșterit un inge
nios dispozitiv de curățire a lig
nitului in urma combinei. Dis
pozitiv care înlocuiește munca 
a trei mineri. Dispozitivul 
său a fost numit de ortaci „Plu
gul lui Pescaru" și a fost preluat 
și de celelalte formații de mi
neri. Zilele trecute, Pescaru a 
dotat instalația de tăiere a căr
bunelui cu un scut de protecție. 
Dispozitiv foarte eficient, care a 
fost botezat de ortaci „Scutul 
lui Pescaru".

Un nume... cu renume !

Primul examen
O frumoasă inițiativă a Casei 

de cultură a studenților din Ga
lați : la tradiționala intilnire cu 
„bobocii", proaspeții studenți 
din primul an de studii, s-a 
efectuat și prima selecție a celor 
mai talentați dintre ei pentru a 
activa în formațiile artistice din 
Universitatea de aici. Acest 
prim examen din viața lor de 
studenți a fost „absolvit" cu brio 
de nu mai puțin de 150 dintre 
ei. Cei mai mulți sint de la 
Secția de utilaje și tehnologia 
sudurii din cadrul Facultății de 
mecanică. . După cum se vede, 
arta și tehnica fac casă bună 
împreună.

La o cabana
Familie harnică de gospodari 

la cabana „Piatra Arsă" din 
Bucegi. Cabanierul Emil Vătă- 
șelu și soția lui au întemeiat in 
preajma cabanei o adevărată 
crescătorie de curcani, care 
hălăduiesc slobozi prin împreju
rimi, ca la ei acasă. La început, 
au încercat să obișnuiască aici, 
cu aerul tare al inălți'milor, nu
mai vreo doi-trei. Au ajuns să-i 
numere acum cu zecile. La fel 
s-au petrecut lucrurile și cu 
porcii. De la doi, „ferma din 
munți" a ajuns la douăzeci. 
Cum și cămările sint bine apro
vizionate cu tot ce trebuie pen
tru iarnă, cabana „Piatra Arsă' 
este bucuroasă de oaspeți.

ce să-i... ospăteze l
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România Cronica zile»

Sînt recunoscător Excelenței Voastre pentru mesajul pe care mi l-ați 
adresat cu ocazia Zilei independenței Regatului Lesotho.

Am plăcerea să vă transmit, la rindul meu, cele mai bune urări de 
prosperitate poporului român și de fericire personală Excelenței Voastre.

MOSHOESHOE II
, Regele Lesotho

Ședința Consfătuirii miniștrilor comerțului interior 
din’țările membre ale C.A.E.R.

La București a avut loc cea de-a 
15-a ședință a Consfătuirii miniștri
lor comerțului interior din țările 
membre ale C.A.E.R.. la care au 
participat delegații din toate țările 
membre. Delegația tomână a fost 
condusă de tovarăș^ Ana Mureșan, 
ministrul comerțului interior, pre
ședintele consfătuirii pe • anul 1983. 

x Consfătuirea ' a examinat unele 
probleme din domeniul său de ac
tivitate, care decurg din hotăririle 
ședințelor Comitetului Executiv ăl 
C.A.'E.R., și, în principal, măsurile

Manifestări dedicate Zilei armatei
Apropierea Zilei armatei Republi

cii Socialiste România prilejuiește 
desfășurarea unor ample și' variate 
manifestări politico-educative.

în- cadrul acestora sînt evocate lup
ta neîntreruptă a poporului nostru 
pentru libertate, independență, pen- 
tru împlinirea, năzuinței tuturor 
românilor de a avea un stat unitar, 
importanța istorică a Marii Uniri- din 
anul 1918, lupta de eliberare națio
nală și socială organizată și condusă 
de Partidul Comunist Român, reali
zările obținute de oamenii muncii 
in făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

în comandamente, instituții mili
tare de învățămint, la casele arma
tei și în unități se organizează se
siuni de comunicări, simpozioane; 
întîlniri cu veterani din războiul 
antifascist, vizite la monumente și 
locuri istorice legate de lupta po
porului român pentru realizarea uni
tății și independenței României, ma
nifestări literar-artistice, expoziții 
tematice de carte, de pictură, grafi
că și filatelie, gale de filing, activi
tăți la muzeele marilor unități și 
unităților.

La sala de lectură „25 Octombrie" 
a bibliotecii centrale a Ministerului

UN CONCEDIU RECONFORTANT LA PREDEAL

Stațiune permanentă, situată la o 
altitudine de 1 100 metri, intr-un 
peisaj montan de rară frumusețe și 
atracție. Predealul reprezintă un loc 
ideal pentru petrecerea concediilor 
de odihnă. La dispoziția oaspeților 
se află nungeroase mijloace de a- 
grement : telescaun, pișcină la ho
tel Orizont, discoteci, terenuri de 
tenis, cinematograf, bibliotecă, spec

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL: Azi, etapa a 8-a în divizia „A“
Meciurile etapei a 8-a a campio

natului diviziei A la fotbal se vor 
desfășura astăzi, după următorul 
program : Rapid — C.S. Tirgoviște 
(Stadionul Republicii) ; Petrolul Plo
iești — F.C. Olt : Politehnica Iași — 
Sportul studențesc ; S.. C. Bacău — 
F.C. Baia Mare ; A.S.A. Tg. Mureș — 
Chimia Rm. Vîlcea ; Dunărea C.S.U.

JUDO: Campionatele mondiale de la Moscova
Mircea Frățică - 
medaliat cu bronz

Cea de-a 13-a ediție a campiona
telor mondiale de judo, ce se desfă
șoară la Moscova, in Palatul spartu
rilor de la Lujniki, a continuat cu 
întrecerile la categoriile 78 kg și 86 
kg, ziua a doua aducînd delegației 
țării noastre o nouă medalie de 
bronz, cîștigată de Mircea Frățică, la 
categoria 78 kg. Reprezentantul 
României a avut o comportare meri
torie. învingînd în preliminarii pe 
mongolul Jambal Ganbold (prin 
yuko, 5—0) și pe campionul Olandei, 
Rob Henneveld, tot prin yuko, pier- 
zînd doar la reputatul judoka brita
nic Neil Adams, multiplu tampion 
mondial și european. în meciul pen
tru medalia de bronz, Mircea Frățică 
l-a învins prin koka (3—0) pe iu
goslavul Filip Leșciak.

Component al clubului Nitramonia 
Făgăraș, Mircea Frățică este în 
virstă de 26 de ani, fiind originar 
din comuna Padina, județul Buzău.

Medalia de aur la această catego
rie a fost obținută de japonezul 
Nobutoshi Hikage. Neil Adams 
(Marea Britanie) a cîștigat medalia 
de argint, iar cealaltă medalie de 
bronz a revenit lui Șota Habareli 
(U.R.S.S.). 

privind dezvoltarea în continuare a 
schimburilor de bunuri de larg con
sum pe linia ministerelor de comerț 
Interior. De asemenea, s-a efectuat 
un util schimb de experiență privind 
problemele actuale ale activității de 
comerț și alimentație publică și a 
fost aprobat planul de lucru al con
sfătuirii pe anii 1984—1985.

La încheierea lucrărilor,- tovarășa 
Alexandrina Găinușe, viceprim-mi- > 
nistru al guvernului, a primit pe 
conducătorii delegațiilor participante.

Apărării Naționale s-a deschis ex
poziția de carte intitulată „Lupta po
porului român pentru libertate, in
dependență și unitate națională". Un 
loc . central este destinat in expozi
ție operelor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și lucrărilor care scot în 
evidentă rolul determinant al gîn- 
dirii și acțiunii revoluționare ale 
secretarului general al partidului în 
elaborarea și înfăptuirea întregii' 
noastre politici interne și externe, a 
strategiei profund științifice privind 
dezvoltarea armonioasă, economico- 
socială, a României, îndeplinirea 
mărețelor obiective a-le Congresului 
al XII-lea 'și Conferinței Naționale 
și. pe această bază, întărirea conti
nuă a capacității de apărare a pa
triei.

La Casa armatei din Timișoara a 
avut loc spectacolul „Cînteceîe oști
rii — cintece de vitejie", cald oma
giu adus' patriei, partidului, coman
dantului suprem al forțelor noastre 
armate, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și ostașilor României de azi.

în suita activităților cultural-artis- 
tice desfășurate la Casa armatei din 
Cluj-Napoca s-a înscris medalionul 
literar-muzical „Raport lingă inima 
țării". ■ 

tacole cultural-artistice. Cazarea 
este asigurată în case de odihnă și 
hoteluri confortabile, iar masa se 
servește in unități moderne de a- 
limentatie publică.

Biletele se .obțin de la agențiile 
și filialele de turism ale oficiilor 
județene de turism din întreaga 
tară, precum și de Ia filialele 
I.T.H.R. București.

Galați — F.C. Bihor Oradea ; Corvi- 
nul Hunedoara — Steaua ; F.C. Ar
geș Pitești — Jiul Petroșani.

Partida Dinamo — Universitatea 
Craiova a fost amînatâ.

Toate jocurile vor începe la ora 
15,00. Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, pe programul 
I, aspecte de la toate meciurile.

La categoria 86 kg, titlul a fost 
cucerit de Detlev Ultsch (R.D. Ger
mană), învingător în finală în fața 
francezului Fabien Canu. Medalii de 
bronz au obținut Robert Berland 
(S.U.A.) și Seiki Nose (Japonia).

★
Comentînd rezultatele înregistrate 

In prima zi a campionatelor mondia
le de judo de la Moscova, corespon
denții agențiilor internaționale de 
presă subliniază succesul japonezu
lui Yasuhiro Yamashita, care, pentru 
prima oară în istoria acestui sport, 
a cucerit al patrulea titlu mondial 
la categoria grea (peste 95 kg). Con- 
firmînd tradiția de ’ care se bucură 
această spectaculoasă disciplină în 
„Țara soarelui răsare", Yamashita 
s-a impus cu autoritate în toate în- 
tîlnirile susținute, în majoritate^lor 
terminînd învingător înainte de li
mită — relatează agenția T.A.S.S.

De asemenea, este menționată ca 
o surpriză clasarea pe locul trei a 
lui Mihai Cioc, primul judoka din 
România medaliat la această cate
gorie la campionatele lumii. După 
ce a eliminat pe cunoscuții Juha 
Salonen (Finlanda) și Hin Hwang 
(R.P.D. Coreeană), Mihai Cioc l-a 
învins meritat pe campionul cana
dian Mark Berger, în meciul decisiv 
pentru atribuirea medaliei de bronz.

Plecarea delegației M.P.L.A. — 
Partidul Muncii din Angola

Vineri a plecat Pascoal Luvualu, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al M.P.L.A. — Partidul Muncii din 
Angola, reprezentant personal al 
președintelui Jose Eduardo Dos 
Santos.

La plecare, oaspetele a fost salutat 
de tovarășii Miu Dobrescu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Olimpia Solomonescu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

★
Vineri seara a avut loc, la Ateneul 

Român, un concert simfonic dedicat 
Zilei Națiunilor Unite.

La concert au luat parte șefi ai 
unor- misiuni diplomatice acreditați 
în tara noastră, șefii reprezentanțe
lor unor organizații internaționale cu 
sediul la București, membri ai cor
pului diplomatic.

Au participat, de asemenea, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. Asociației pentru 
Națiunile Unite din Republica Socia
listă România, un numeros public.

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Cultivarea Umbli $1 literaturii ro

mâne in școală
11.30 Cinci miliarde de oameni (color). 

Cine pe cine ajută ?
11.55 Noi în anul 2000
12,10 Ora de muzică
13,00 La sfîrșit de săptămînă (I) (par

țial color), « Telesport 15,00 —
Fotbal : A.S.xA. Tg. Mureș — Chi
mia Rimnicu Vîlcea în Campiona
tul național, divizia A. Transmi
siune directă de la Tg. Mureș

17.50 Columne ale istoriei. Azi, muni
cipiul Giurgiu

18,05 Săptămînă politică
18,20 Serial științific. Omul șl natura 

(color)
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color)
19,25 Actualitatea în economie — ediție 

specială
19,40 La sfirșit de săptămînă (II) (par

țial color) Ritmuri muzicale 
• 20,00 Teleenciclopedia s 20,40 
Film serial : „Roțile" (color). Epi
sodul 8. • 21,10 — O seară la Ti
mișoara

22,15 Telejurnal (parțial color) • Sport
22.30 Invitații Televiziunii
23.30 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,25 Film serial : „Karino* *.  Episodul 1

• Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
19,30; (sala Atelier) : Gimnastică sen
timentală — 15; Harap Alb — 20.
• Opera Română (13 18 57) s Baiu! 
Operei — 18.

19.50 Publicitate
19.55 La telefon... varietățile
20.50 Toamna muzicală la Cluj-Napoca. 

Secvențe din manifestările celei 
de-a 19-a ediții a Festivalului 
„Toamna muzicală clujeană*'

21,45 Pagini muzicale
22,15 Telejurnal • Sport
22.30 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți !
23.30 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 

35 octombrie, ora 20 — 18 octombrie, 
ora 20. In țară : Vremea va continua 
să se încălzească treptat în toate re
giunile țării. Cerul va fi variabil, cu 
înnorâri mai pronunțate în vestul și 
nordul țării în a doua parte a interva
lului, cînd vor cădea ploi locale. In 
rest, ploi izolate. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, prezentînd intensifi
cări temporare din sectorul sud-vfestyc, 
mai frecvente în vestul țării și zona de 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 4 și 14 grade, izolat mai 
coborîte în prima' parte a intervalului, 
iar maximele între 15 șl 25 de grade, 
local mai ridicate. Pe alocuri, ceață 
slabă dimineața. în București : Vre
mea va continua să se încălzească 
ușor. Cerul va fi variabil. Vînt slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 3 și 6 grade 
și cele maxime între 21 și 24 de grade. 
Ceață slabă dimineața. (Margareta 
Struții, meteorolog - de serviciu).

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 14 OCTOMBRIE 1983

Extragerea I : 38 3 33 71 29 .57 
45 59 67

Extragerea a Iî-a : 44 73 64 13 30 
18 32 23 55

Fond total de cîștiguri : 1287 790 
lei, din care 500 000 lei report la 
categoria 1.
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 2 

DIN 9 OCTOMBRIE 1983
Categoria 1 : 3 variante 25% a

28 754 lei ; cat. 2 : 4 variante 25% a 
20 001 lei ; cat. 3 : 25,75 a 3 107 lei ; 
cat. 4 : 68,25 a 1 172 lei ; cat. 5 :
222,75 a 200 lei ; cat. 6 : 1 776,50 a 
100 lei.

în cîteva rînduri
• Intr-un meci internațional ami

cal de volei masculin desfășurat, 
ieri, in sala Rapid, din Capitală, 
echipa Steaua a întrecut cu scorul 
de 3—0 (15—9, 15—8, 15—12) selecțio
nata armatei elene.

★
Anterior, voleibaliștii de la Steaua 

au susținut la Sofia un joc amical 
cu formația locală T.S.K.A., pe care 
au învins-o cu scorul de 3—2 (15—3, 
2—15, 6—15. 15—13, 15—13).*
• Aseară la Ploiești s-a disputat 

meciul internațional amical de hand
bal dintre selecționatele masculine 
ale României și Bulgariei. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 27—23 în 
favoarea sportivilor români.

Cele două echipe șe vor întîlni din 
nou duminică de la ora 18 în sala 
Floreasca din Capitală.
• La Asuncioh (Paraguay), în 

meci tur pentru semifinalele cam
pionatului de fotbal al Americii de 
Sud, selecționatele Paraguayului și 
Braziliei au terminat la egalitate : 
1—1 (0—0). Gazdele au deschis sco
rul prin Morel (min. 69). golul egali
zator fiind marcat, în minutul 88, de 
Eder.

*
In cealaltă semifinală, desfășura

tă la Lima, reprezentativa Urugua- 
yului a învins cu scorul de 1—0 
(0—0) formația Perului. Unicul gol a 
fost înscris in minutul 65, de Agui
lera.

• în cadrul „Cupei țărilor latine 
și Greciei" la tir, concurs ce se des
fășoară la Atena, sportivii români au 
obținut trei victorii prin Marinică 
Trușcă — 586 puncte la pistol viteză. 
Liviu Stan — 579 puncte la pistol cu 
aer comprimat — 10 m, și Fiorin 
Cristofor — 1156 puncte în proba de 
pușcă liberă 3X40 focuri.

Comunicatul ședinței Comitetului miniștrilor afacerilor externe 
ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia

In zilele de 13—14 octombrie 1983 
a avut loc. la Sofia, ședința Comite
tului miniștrilor afacerilor externe 
ai statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia de prietenie, colabo
rare și asistentă mutuală.

La ședință au participat : Petăr 
Mladenov, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Populare Bulga
ria, Bohuslav Chnoupek, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste Cehoslovace, Herbert Kro- 
likowski, secretar de stat, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Democrate Germa
ne, Stefan Olszowski, ministrul afa
cerilor exta-ne al Republicii Popu
lare Polone, Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Peter Varkonyi, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Ungare. Andrei 
Gromîko, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
ministrul afacerilor externe al Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste.

In lumina aprecierilor și concluzi
ilor cuprinse in Declarația politică 
din 5 ianuarie 1983, adoptată de Co
mitetul Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia la Consfătuirea de la Pra- 
ga, și in Declarația comună din 28 
iunie 1983, adoptată de conducătorii 
de partid și de stat din șapte state 
socialiste la intilnirea de la Mosco
va, miniștrii au examinat probleme 
legale de evoluția în continuare a 
situației din Europa, în contextul 
desfășurării generale a evenimente
lor internaționale.

1. Relevind că aceste evenimente 
confirmă pe deplin aprecierile și 
concluziile cuprinse în documentele 
adoptate la întîlnirile la nivel Înalt 
,de la Prâga și Moscova, participanții 
la ședință au exprimat, în numele 
statelor lor, îngrijorarea și neliniștea 
în legătură cu faptul că situația a 
devenit și mai încordată și pericu
loasă.’

Se întreprind noi pași în direcția 
intensificării cursei înarmărilor, care 
sporesc pericolul catastrofei nucleare. 
Așa cum s-a menționat în Declarația 
comună de la Moscova, S.U.A. și 
unii din aliații acestora nu ascund ei 
înșiși că prin acțiunile lor 'urmăresc 
să obțină supremația militară.

Tot mai mult se accentuează poli
tica imperialistă de forță și dictat, 
de consolidare și reîmpărțire a sfere
lor de influență, de folosire directă 
a forței militare împotriva statelor- 
și popoarelor, se amplifică vechile 
conflicte militare, se creează noi fo
care de încordare. Se întreprind ac
țiuni îndreptate spre înăsprirea în 
continuare a confruntării politice, se 
intensifică încercările de amestec in 
treburile interne ale statelor. Se în
tăresc pozițiile complexului militar- 
industrial, ale forțelor militariste 
cele mai reacționare, se incită psiho
za militaristă.

Se fac declarații menite să pună 
sub semnul îndoielii rezultatele teri- 
torial-politice ale celui de-al doilea 
război mondial și ale evoluției post
belice. Se ridică poi obstacole în 
calea realizării de înțelegeri asupra 
problemelor internaționale actuale, 
a dezvoltării de relații economice 
bazate pe egalitate în drepturi, fără 
nici un fel de măsuri discriminatorii. 
Se adînbesc decalajele îh dezvolta
rea economică a statelor, se înrăută
țește situația economică a țârilor in 
curs de dezvoltare.

în același timp, participanții la 
ședință au- subliniat că o amploare 
tot mai mare capătă lupta popoare
lor, a tuturor forțelor progresiste și 
iubitoare de pace pentru Înlăturarea 
pericolului unui război nuclear, în
cetarea cursei înarmărilor, asigu
rarea dezvoltării tuturor statelor în 
condiții de pace și securitate, respec
tarea consecventă a tratatelor și 
acordurilor între state, care definesc 
dezvoltarea pașnică a situației din 
Europa și din lume.

Devine tot mai imperioasă cerința 
ca raporturile dintre toate statele 
să fie edificate pe baza respectării 
independenței și suveranității, nere- 
curgerii la forță și la amenințarea 
cu forța, inviolabilității frontierelor, 
soluționării pe cale pașnică a dispu
telor, neamestecului in trebui-ile in
terne, egalității în drepturi și a ce
lorlalte principii fundamentale ale 
relațiilor dintre state.

Analizînd situația creată, partici
panții la ședință au subliniat im
portanța deosebită și actualitatea 
propunerilor și inițiativelor statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia pentru preîntâmpinarea unui 
război nuclear, continuarea și con
solidarea procesului destinderii, opri
rea cursei înarmărilor și trecerea 
la dezarmare, în primul rînd nu
cleară, întărirea securității și dez
voltarea colaborării în Europa și în 
întreaga lume. Ei au exprimat ho- 
tărîrea statelor lor de a depune toa
te eforturile pentru traducerea în 
viață a acestor propuneri și iniția
tive.

2. La ședință, un loc deosebit de 
important l-a ocupat problema efor
turilor ce trebuie depuse in conti
nuare pentru preîntâmpinarea am
plasării in Europa a noilor rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune, 
trecerea la eliberarea deplină a con
tinentului european de armele nu
cleare, atît cu rază medie de acțiu
ne, cit și tactice. în această privință, 
participanții la ședință au pornit de 
la faptul că o nouă escaladate a 
cursei înarmărilor nucleare în Eu
ropa. dacă nu va fi preîntîmpinată, 
va duce inevitabil Ia înrăutățirea 
substanțială a situației pe continen
tul european și în întreaga lume, la 
creșterea pericolului unui război 
nuclear cu consecințe catastrofale 
pentru popoare. în legătură cu 
aceasta, ei au subliniat pericolul 
deosebit pe care îl prezintă, inten
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țiile de a se trece in curînd la am
plasarea în unele țări vest-edropene 
— membre ale N.A.T.O. — a noilor 
sisteme de rachete americane cu 
rază medie de acțiune, pentru care 
se fac deja pregătiri efective. In 
acest context a fost exprimată îngri
jorarea creseîndă față de lipsa de 
progrese la negocierile de la Geneva 
privind limitarea armamentelor nu
cleare în Europa.

La ședință s-a declarat din nou că 
statele participante la Tratatul de 
la Varșovia se pronunță ferm în fa
voarea realizării cit mai urgente a 
unei înțelegeri la aceste negocieri, 
care au intrat în faza hotărîtoare. 
Reafirmînd poziția lor în această 
problemă, exprimată în Declarația 
comună adoptată la intilnirea de la 
Moscova din 28 iunie 1983, ei consi
deră că o astfel de înțelegere tre
buie să prevadă renunțarea la am
plasarea în Europa de noi rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune, 
reducerea corespunzătoare a mijloa
celor nucleare cu rază medie de ac
țiune existente. Totodată, rachetele 
retrase vor fi distruse, așa cum 
dealtfel a propus Uniunea Sovietică, 
înțelegerea privind mijloacele nu
cleare cu rază medie de acțiune în 
Europa trebuie să se bazeze pe prin
cipiul egalității și securității egale, 
să contribuie la stabilitatea situației 
militaro-strategice și la echilibrul 
de forțe. Acest echilibru trebuie să 
se realizeze nu prin sporirea arma
mentelor nucleare, ci prin reducerea 
lor la niveluri tot mai scăzute.

Participants la ședință și-au ex
primat convingerea că există încă po
sibilitatea realizării unei înțelegeri la 
negocierile de la Geneva, care să 
răspundă intereselor popoarelor. în 
legătură cu aceasta s-a relevat că, 
dacă pină la sfirșitul anului în curs 
nu se va realiza un acord la nego
cieri, atunci este necesar ea negocie
rile să fie continuate, în condițiile 
renunțării de către S.U.A. și aliații 
lor din cadrai N.A.T.O. la termenele 
pe care le-aiu stabilit pentru ampla
sarea noilor rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune, în scopul realizării 
unui asemenea acord. Totodată, s-a 
menționat că o contribuție importan
tă ia crearea premiselor pentru fina
lizarea cu succes a negocierilor o 
constituie disijonibilitatea Uniunii 
Sovietice ca, în aceste condiții. 6ă 
respecte în continuare măsura pe 
care a adoptat-o în mod unilateral, 
de a îngheța mijloacele nachetb-nu- 
cleare cu rază medie de acțiune am
plasate în partea europeană a teri
toriului său și de a efectua redu
cerea unilaterală a acestor mijloace 
începută odată cu adoptarea măsu
rilor de înghețare.

Pornind de la însemnătatea deose
bit de mare a înlăturării pericolului 
confruntării nucleare pe continentul 
european, statele participante la Tra
tatul de la Varșovia se adresează tu
turor statelor membre ale N.A.T.O. cu 
chemarea insistentă de a-și concen
tra toate eforturile pentru excluderea 
amplasării în Europa de noi rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune și 
reducerea mijloacelor racheto-iwi- 
cleare cu rază medie de acțiune exis
tente pe continent. Ele se adresează, 
de .asemenea, tuturor celorlalte etate 
europene cu chemarea de a face to
tul pentru a prtîîntîrppina acest peri
col. de a contribui activ la succesul 
negocierilor de lă Geneva privind li
mitarea armamentelor nucleare in 
Europa. Nu trebuie să răm-ină nefo
losită nici o posibilitate de a se ob
ține un acord cane să corespundă 
intereselor tuturor popoarelor.

Participanții la ședință au relevai 
faptul că împotriva amplasării în 
Europa- de noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune, pentru înlă
turarea pericolului războiului nu
clear, pentru dezarmare se pronunță 
cu curaj, hotărîre și consecventă 

■largi mișcări populare pentru pace, 
în același timp, participanții la șe

dință remarcă faptul că acele state 
care ar permite amplasarea pe teri
toriul lor de noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune și-ar asuma o 
grea răspundere în fata tuturor po
poarelor pentru consecințele privind 
pacea și liniștea în Europa, deoarece 
aceasta ar deschide o nouă etapă a 
cursei Înarmărilor nucleare pe con
tinent.

Sțatele reprezentate la ședință sînt 
convinse, de asemenea, că progresul 
poate fi asigurat și la negocierile 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. privind li
mitarea și reducerea armamentelor 
strategice, care au o uriașă însem
nătate , pentru pacea si securitatea 
popoarelor, dar care pînă acum, de 
asemenea, nu. progresează. Respec- 
tindu-se strict principiul egalității st 
securității egale la aceste negocieri, 
se pot găsi soluții reciproc accepta
bile.

Miniștrii au reafirmat că statele 
lor niciodată nu au tins și nu tind 
spre supremația militară și au rea
mintit Declarația statelor participan
te la intilnirea de la Moscova din 28 
iunie 1983. că ele nu vor admite în 
nici un caz supremația militară asu
pra lor. Guvernele statelor membre 
ale N.A.T.O. ar comite o greșeală se
rioasă dacă nu ar aprecia la justa 
valoare importanța acestei declarații 
a țărilor socialiste, refuzînd să răs
pundă pozitiv la chemarea acestora 
de a conlucra pentru întărirea păcii 
și securității, pe baza echilibrului de 
forțe la un nivel tot mai scăzut al 
Înarmărilor.

3. La ședință s-a subliniat că în 
Declarația politică de la Praga. iar 
ulterior în alte luări de poziții co
mune și individuale, statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia au 
prezentat o alternativă la catastrofa 
nucleară — un larg complex de 
propuneri îndreptate spre înlătu
rarea pericolului războiului nuclear, 
oprirea cursei înarmărilor, dezar
mare și destindere, inclusiv propu-
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neri pentru convorbiri directe cu 
țările membre ale N.A.T.O. într-o 
serie de probleme importante pri
vind pacea și securitatea în Europa. 
Propunerile statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia au trezit un 
ecou larg, pozitiv in cercurile poli
tice și sociale din multe țări, mai 
ales în Europa.

Analizînd, în același timp, reacția 
guvernelor țărilor membre ale 
N.A.T.O. la propunerile prezentate 
de statele participante la Tratatul 
de la Varșovia, miniștrii au remar
cat în special că aceste guverne nu 
au răspuns pînă acum la propunerea 
referitoare la data concretă, deja 
apropiată — 1 ianuarie 1984 — de 
cînd ar urma să nu se sporească 
cheltuielile militare și să se treacă 
apoi la reducerea efectivă reciprocă, 
în care spop este necesară începerea 
neîntîrziată de negocieri directe.

Ei âu subliniat în continuare im
portanța primirii cit mai urgente a 
unei reacții pozitive la asemenea 
propuneri ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, care 
după natura lor nu suferă amînare, 
privind : asumarea de către toate 
puterile nucleare, care nu au făcut 
încă acest lucru, a obligației de a nu 
folosi primele arma nucleară ; în
ghețarea concomitentă de către toa
te puterile > nucleare, și in primul 
rînd de către U.R.S.S. și S.U.A., a ar
mamentelor lor nucleare, atît sub ra
port cantitativ, cit și calitativ ; înce
tarea totală și generală a experien
țelor cu arma nucleară ; interzicerea 
militarizării spațiului cosmic, a fo
losirii forței în Cosmos și din Cos
mos în direcția Pâmîntului ; elibe
rarea Europei de arma chimică, ca 
un prim pas spre interzicerea totală 
și lichidarea acestei arme la scară 
mondială ; căile de soluționare a 
problemei referitoare la reducerea 
forțelor armate și armamentelor 
Europe centrală.

Exprimîndu-și îngrijorarea în 
Bătură cu faptul că pînă acum 
s-a primit o reacție pozitivă la pro
punerile lor, statele reprezentate la 
ședință reamintesc că ele continuă 
să aștepte un ecou pozitiv la acesta 
propuneri.

Aceasta se referă în întregime ți 
la propunerea de a se încheia un 
tratat privind nefolosirea reciprocă 
a forței militare si menținerea de 
relații pașnice între statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia și 
statele membre ale Tratatului Atlan
ticului de Nord, deschis tuturor sta
telor lumii. Avtad în vedere reac
țiile la această propunere, statele re
prezentate Ia ședință reafirmă că 
sînt gata să efectueze schimburi de 
păreri cu statele membre ale 
N.A.T.O. si cu toate celelalte state 
asupra diferitelor aspecte ale propu
nerii menționate, să treacă la exa
minarea concretă. în comun, a aces
teia, Ele își exprimă convingerea 
că. ta actuala situație internațională 
complexă, ar avea o deosebit de 
mare importanță realizarea de 
pe calea soluționării pozitive a 
blemei privind Încheierea unui 
menea tratat.

T-a ședință s-a reafirmat, de 
menea, importanta creării de 
lipsite de arme nucleare ta nordul 
Europei, ta Balcani și în alte părți 
ale continentului european.

Statele reprezentate la ședință se 
pronunță cu consecvență pentru 
realizarea de contacte și schimburi 
de vederi asupra fiecăreia din pro- 

. punerile prezentate de ele. Totoda
tă. ele stat gata, ca si pînă 'acum, 
să examineze propunerile altor sta
te. Îndreptate spre înlăturarea peri
colului războiului nuclear, frînarea 
si oprirea cursei înarmărilor, dezar
mare și securitate.

4. La ședință s-a subliniat convin
gerea statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia că, și în actuala 
situație internațională complexă, în
cordată, nu există problemă a rela
țiilor dintre state care să nu poată fi 
rezolvată pe calea tratativelor, dacă 
se dă dovadă de voință politică în 
acest scop, de o abordare echilibrată 
și constructivă, de spirit de coope
rare, dacă se ține seama de Intere
sele vitale ale popoarelor, da inte
resele păcii și securității.

In legătură cu aceasta, statele 
reprezentate la ședință își exprimă 
satisfacția față de încheiferea cu 
succes a reuniunii de la Madrid a 
reprezentanților statelor participante 
la Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa. Acest suc
ces, obținut în urma unor negocieri 
complicate, grele și prelungite, con
firmă forța vitală a procesului ge
neral european, început la Helsinki, 
și asigură continuitatea acestuia pe 
•baza trainică a Actului final de la 
Helsinki. Statele participante la 
Tratatul de la Varșovia, care și-au 
adus contribuția la succesul Reu
niunii de la Madrid, acționează cu 
convingere pentru continuarea și 
dezvoltarea acestui proces. »

în cadrul lucrărilor s-a confir
mat hotărîrea tuturor statelor repre
zentate la ședință de a traduce in 
viață — în interesul promovării 
destinderii și cooperării — înțele
gerile convenite la reuniunea de 
la Madrid, cuprinse în documentul

pași 
pro- 
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are~ 
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SOFIA 14 (Agerpres). — La 14 oc
tombrie s-a încheiat la Sofia ședința 
Comitetului miniștrilor afacerilor ex
terne ai statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

în aceeași zi, tovarășul Todor Jiv
kov, secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul-
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17,30; 19,30.
• Iubire fără soare : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9: 11.45; 14,30: 17,15: 19.4tf, 
GRADINA FESTIVAL (15 63 84) — 18.
• Omul păianjen se întoarce : DA
CIA (50 33 94) — 9; 11,15: 13.30; 15,45; 
18; 20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20.
• Elvis: GIULEȘTI (17 53 46) — 9:
ll,16f 13,30; 15T45; 18; 20, FLAMURA 
(86 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,20; 17,45 : 20.
• Hercule cucerește Atlantida : GLO
RIA (47 46 75) — 9; 11,13; 13.30; 15,45; 
18; 20,15.
• Camionul de cursă lungă : MUN
CA (2150 97) — 10,30; 15: 17,15; 19,30. 

teatre

final adoptat la această reuniune. 
Realizarea înțelegerilor respective 
reclamă, desigur, eforturi din partea 
tuturor statelor participante la Con
ferința pentru securitate și coope
rare in Europa, cu respectarea strictă 
a principiilor și prevederilor Actu
lui final, ca un tot unitar.

Statele reprezentate la ședință 
acordă o atenție deosebită înțele
gerii realizate la Madrid privind 
convocarea Conferinței pentru ma
suri de creștere a încrederii și 
securității și dezarmare în Eu
ropa, care își va începe lucrările la 
17 ianuarie 1984 la Stockholm. Ele 
pornesc de la faptul că această 
conferință este chemată să devină 
un factor important în eforturile 
îndreptate spre diminuarea încor
dării pe continentul european, re
ducerea pericolului confruntării 
militare și dezarmare în Europa. A 
fost subliniată importanța ca toți 
participanții la eonferință să depună 
toate eforturile pentru succesul 
acesteia.

5. Participanții la ședință eviden
țiază că posibilitatea depășirii actua
lei etape periculoase în evoluția si
tuației internaționale este confir
mată și de dezbaterile care ee des
fășoară în prezent la cea de-a 
XXXVIII-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. privind problemele 
cardinale ale situației ta lume. Aces
te dezbateri evidențiază îngrijorarea 
profundă a popoarelor față de creș
terea încordării internaționale.

In luările de cuvînt în cadrul Adu
nării Generale a O.N.U, se exprimă 
cerința ca toate statele să contribuie 
activ și cu toată răspunderea la rea
lizarea de progrese grabnice în ceea 
ce privește Înlăturarea pericolului 
unui război nuclear, încetarea cursei 
înarmărilor Și trecerea la dezarmare, 
în primul rînd nucleară, reglemen
tarea pe cale pașnică a conflictelor 
dintre state, lichidarea deplină a co
lonialismului, neocolonialismului și 
rasismului, promovarea de relații 
economice pe baza egalității în drep
turi și instaurarea unei ordini eco
nomice internaționale echitabile.

Toate acestea sint demonstrate de 
numeroasele cuvîntări la sesiune în 
favodrea înfăptuirii de măsuri con
crete pentru preîntâmpinarea urnii 
război nuclear, încetarea cursei înar
mărilor nucleare, reducerea și dis
trugerea armelor nucleare. Acestor 
cerințe le-ar răspunde condamnarea 
hotărîtă, necondiționată - și pentru 
totdeauna a războiului nuclear ca. 
cea mai gravă crimă împotriva ome
nirii, ca cea mal brutală încălcare a 
dreptului suprem al omului — drep
tul la viață. ’ , :

Pe aceeași linie a diminuării peri- 
colului războiului nuclear, care, după 
cum este unanim recunoscut, ar 
pune sub semnul întrebării existența 
civilizației și însăși viata pe Pămînt, 
s-ar înscrie și înghețarea cantitativă 
și calitativă a.armamentelor nucleara 
ale tuturor statelor care dispun da 
astfel de armamente. In legătură eu 
aceasta, participanțîi la ședință au 
relevat poziția exprimată de Uniu
nea Sovietică ca obligațiile privind 
Înghețarea să Intre ta vigoare, în 
primtd rînd pentru U.R.S.S. șl 
S.U.A., pe bază bilaterală, și prjn 
aceasta eă se dea un exemplu pentru 
ca și. celelalte state nucleare să în
treprindă măsuți asemănătoare, ta*,  
tr-nn timp cît mai scurt posibil.

Voința nestrămutată a popoarelor 
de a se elimina cu hotărîre toata 
manifestările politicii de forță si 
amenințare cu forța o dovedesc 
luările de curvînt ta cadrul Adunării 
Generale a O.N.U. ale reprezentan
ților multor state, care insistă asu
pra lichidării focarelor de război 
existente și pretotîmpinării apariției 
de noi asemenea focare, asupra înce
tării politicii imperialiste a războa
ielor nedeclarate. în legătură cu 
aceasta, statele reprezentate la șe
dință și-au reafirmat solidaritatea 
cu popoarele care luptă pentru li
bertate și independentă, pentru drep
tul de a-si hotărî de sine stătător ca
lea dezvoltării in condiții de pace și 
fără amestec din afară, fie că se gă
sesc în Asia, Africa sau America 
Latină.

Statele reprezentate la ședință 
sprijină, ♦de asemenea, cerințele pre
zentate la sesiune de a se începe cît 
mai curînd negocieri globale pe pro
blemele economice cele mai impor
tante. în conformitate cu rezoluțiile 
O.N.U., pentru adîncirea colaborării 
între țările dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare, crearea unei at
mosfere de încredere ta relațiile 
economice dintre state, în interesul 
dezvoltării și progresului tuturor po
poarelor. Ele sînt convinse că înce- 

' tarea cursei înarmărilor și trecerea 
la dezarmare ar contribui la rezol
varea multor probleme economice 
cu care se 
clusiv cele

< •

confruntă țările lumii, ta
ta curs de dezvoltare. ;

★ J
Comitetului miniștrilorȘedința 

afacerilor externe s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de înțelegere reci
procă și colaborare tovărășească.

Următoarea ședință a Comitetului 
miniștrilor afacerilor externe ai 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia va avea loc ta aprilie 
1984, la Budapesta.

gar, președintele Consiliului de Stat 
ai Republicii Populare Bulgaria, s-a 
întîlnit cu miniștrii afacerilor exter
ne ai statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

Tovarășul Todor Jivkov a oferit 
dejun în onoarea miniștrilor care 
participat la ședința comitetului.

un 
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• Teatrul de operetă (14 80 11) : Ope
reta eintă, ride și dansează — 19.
41 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" |
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Gustul parvenirii — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) ; O zi de odih- I 
nă — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) ; Fluturi, nu- I 
turl c- 19.
• Teatrul Foarte Mlo (14 09 05) I I
Șoareci de apă — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Tur- ! 
nul de fildeș — 19.
6 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Karamazovli — 18,30; j
(sala Studio) : Zig-zag — 19.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Opinia publică — 19,30.
• Teatrul satirlc-niuzical „C. Tănase” 
(sala Savoy, 15 56 78) ; Vacanță la 
București — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română*  
(13 13 00) : La izvor de dor ți cintec 
— 19.
e Teatrul „Ion Vasilescu*  (12 27 45) s 
Piatră Ia rinichi — 19,30.
49 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) t 
Intre caftan și smoking — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) l
Și dacă se învîrfește — 17.
C Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) :
Jocuri de poeți, jocuri de copii — 17.
• Circul București (11 01 20) : Popeye
marinarul și corabia veseliei — 16;
19,30.
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Imperative stringente reliefate în cadrul dezbaterilor generale de la O.N.U.:

Op™ încordării ioternnîionaie, reluarea politicii de pace si colaborare, 
trecerea la măsuri de dezarmare, la soluționarea gravelor probleme 

din economia mondială
NAȚIUNILE UNITE 14. — Trimisul Agerpres. Nicolae Chilie, trans

mite : în împrejurările actuale ale situației mondiale, cînd asistăm la o 
gravă deteriorare a climatului politic internațional, luările de cuvînt din 
cadrul dezbaterilor de politică generală din plenara Adunării Ge
nerale a O.N.V. aduc noi și convingătoare argumente in favoarea anali
zelor realiste, științifice ale partidului și statului nostru, care poartă am
prenta gîndirii creatoare, novatoare și clarvăzătoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în legătură cu cauzele înrăutățirii raporturilor interstatale, ale 
noilor pericole apărute la adresa independenței popoarelor, a păcii și 
securității generale. Se confirmă, astfel, pe deplin — din discursurile 
rostite in Adunarea Generală de șefii de delegații ai statelor membre ale 
marelui forum mondial — că la baza actualei stări de lucruri din viața 
internațională, de o mare gravitate și periculozitate, se află o serie de 
factori negativi, pentru a căror eliminare țara noastră militează consec
vent : cursa înarmărilor, lipsa cronică de progrese în sfera dezarmării, 
multiplicarea conflictelor așa-numite locale, recurgerea in numeroase ca
zuri la forță și la amenințarea cu forța, încălcarea altor principii funda
mentale ale dreptului internațional, absența unui dialog constructiv între 
statele bogate și țările în curs de dezvoltare pentru găsirea modalităților 
practice de eliminare a subdezvoltării și de instaurare a noii ordini eco
nomice internaționale.

în luările lor de cuvînt, reprezen
tanții statelor membre ale O.N.U. dau 
expresia îngrijorării legitime a po
poarelor lor in legătură cu cursul tot 
mai periculos de înarmare și con
fruntare din viața internațională 
actuală și, concomitent, relevă nece
sitatea conjugării eforturilor tu
turor guvernelor, ale tuturor popoa
relor pentru rezolvarea problemelor 
majore ale contemporaneității, care, 
Intr-o lume a interdependențelor, 
sînt de interes direct și imediat pen
tru toate statele : generalizarea nor
melor dreptului internațional și res
pectarea strictă a acestora, înfăptui
rea unor măsuri concrete care să 
ducă la oprirea competiției militare 
actuale și la realizarea dezarmării, 
în primul rînd a dezarmării nuclea
re, la reglementarea pașnică a dife
rendelor, la crearea condițiilor pen
tru lichidarea subdezvoltării, priva
țiunilor și sărăciei din țările In curs 
de dezvoltare — într-un cuvînt, pen
tru înaintarea spre o nouă ordine 
economică și politică Internațională, 
pentru făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră.

Reprezentanții unor țări" mici șl 
mijlocii care au luat cuvîntul în ul
timele ședințe din plenara Adunării 
Generale au afirmat în intervențiile 
lor o opțiune fermă pentru urgen
tarea unor soluții practice în aceste 
probleme cu contribuția activă și 
mai eficientă a O.N.U., care să ia în 
cea mai înaltă considerare dreptu
rile legitime ale popoarelor la o 
viață liberă și independentă, la pace 
și securitate, la progres economic și 
social.

Uriașele resurse financiare,

materiale și umane înghițite

de înarmări să fie folosite

în scopul progresului

întregii omeniri
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Zimbabwe, Witness Man- 
gwende, a apreciat că o cauză prin
cipală a actualei încordări din 
viața internațională o constituie am
plificarea cazurilor de recurgere la 
forță și la amestec în treburile in
terne ale altor popoare. El a vorbit 
pe larg, în context, despre politica 
de apartheid și de ingerințe în tre
burile interne ale unor state afri
cane suverane, practicată de mai 
mulți ani de regimul minoritar ra
sist de la Pretoria, care reprezintă 
o amenințare serioasă pentru pacea 
și securitatea în Africa și în întrea
ga lume. Vorbitorul a condamnat

energic lipsa de progrese în deco
lonizarea Namibiei.

Ministrul Zimbabwean a subliniat, 
apoi, necesitatea de a se opri cursa 
tot mai periculoasă a înarmărilor și 
de a se întreprinde pași concreți pe 
calea dezarmării, care să ducă la o 
securitate reală pentru toate statele 
și la eliberarea unor fonduri strin
gent necesare procesului de dezvol
tare din țările lumii a treia. El a 
declarat că țara sa se pronunță pen
tru realizarea cu prioritate a unor 
măsuri de dezarmare nucleară și 
pentru înfăptuirea altor măsuri în 
sfera dezarmării, între care a men
ționat transformarea Oceanului In
dian într-o zonă a păcii, liberă de 
arme nucleare, și desființarea tutu
ror bazelor militare de pe teritorii 
străine.

Comunitatea internațională, a de
clarat vorbitorul, trebuie să ceară 
mai energic oprirea cursei înarmări
lor întrucît nu pot exista o pace și 
o securitate reală atît timp cît exis
tă teama permanentă că într-o zi o 
persoană ar putea apăsa pe trăga
ciul nuclear și ar putea astfel re
duce întreaga planetă la un morman 
de cenușă. O pace și o securitate au
tentică se pot întemeia numai pe 
dezarmare sub un control interna
țional strict și eficace, a spus el.

Ministrul afacerilor externe al Ke- 
nyei, Elijah Mwangale, a relevat în 
cuvîntarea sa rolul important pe care 
O.N.U. trebuie să-1 joace în‘menți
nerea păcii și întărirea securității 
internaționale, arătînd. în context, 
că organizația mondială trebuie să 
depună eforturi mai stăruitoare pen
tru a pune capăt situației ex
plozive din Africa australă, creată 
ca urmare a politicii agresive a re
gimului de ia Pretoria.

Vorbitorul a insistat, totodată, asu
pra necesității urgente de a se opri 
escalada continuă a cursei înarmări
lor și de a se trece la adoptarea u- 
nor măsuri practice în sfera dezar
mării, cu prioritate în domeniul nu
clear.

Este un paradox inacceptabil, a de
clarat el în continuare, ca. în secolul 
al XX-lea. cînd lumea a treia este 
confruntată cu consecințele crizei 
mondiale și cu numeroase probleme 
dificile, să se irosească procente 
mari din bugetele statelor pentru 
crearea unor mijloace de distrugere.

De asemenea, vorbitorul s-a decla
rat pentru schimbarea radicală a ac
tualului sistem economic și financiar 
internațional, care avantajează țări
le bogate și generează dificultăți tot 
mai mari pentru țările sărace. Este 
clar pentru, noi toți, a 6pus el. că se 
impune o nouă ordine econoJnică si 
financiară internațională.

Ministrul de externe și al cooperă
rii al Nigerului, Dawda Diallo, a a- 
preciat că. în etapa actuală a vieții 
internaționale, popoarele lumii „au

nevoie disperată de pace șt de pro
gres". El a apreciat că actuala înrău
tățire a situației internaționale se da
torează în principal înmulțirii cazu
rilor de recurgere la forță și recru
descentei politicilor de înarmare, care 
au dus la o cumsă a înarmărilor fără 
precedent.

Vorbitorul a declarat că. In con
cepția tării sale, actualele probleme 
politice, economice si militare com
plexe acumulate in lume reclamă o 
schimbare profundă în raporturile in
terstatale. o mutație calitativă în 
direcția întronării respectului față de 
normele dreptului ■ internațional și a 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale, mal drepte si mai 
echitabile.

Este necesară respectarea
I

strictă a dreptului

popoarelor de a-și făuri

de sine stătător destinele
Șeful delegației Jamaleăl, Neville 

Galimore, ministru de stat la Minis
terul Afacerilor Externe, a arătat 
că țara sa, alături de alte state mici 
și mijlocii, se pronunță în favoarea 
întăririi rolului O.N.U. în viața in
ternațională, apreciind că organizația 
mondială are misiunea de înaltă răs
pundere de a apăra respectul față 
de principiile înscrise în Cartă și 
drepturile legitime ale popoarelor la 
libertate, la dezvoltare de sine stătă
toare, la progres economic și social.

In continuare, el a vorbit pe larg 
despre marile dificultăți economice 
cu care sînt confruntate țările în 
curs de dezvoltare ca urmare a fe
nomenelor de criză din economia 
mondială și a subliniat că o sarcină 
prioritară a sesiunii în curs o consti
tuie adoptarea de măsuri care să 
conducă la sprijinirea mai eficientă 
a țărilor sărace, la lansarea negocie
rilor globale în problemele instaură
rii noii ordini economice internațio
nale.

De asemenea, ministrul Jamaican 
a relevat urgența opririi cursei înar
mărilor. care cunoaște noi și pericu
loase evoluții ca urmare a dezvoltă
rii tehnologiilor militare, și a accen
tuat că înfăptuirea dezarmării a de
venit un imperativ stringent atît da
torită nevoii de a se salvgarda pacea 
mondială, cît și ca urmare a necesi
tății presante de a se stopa uriașa 
risipă de resurse materiale și energii 
umane antrenată de competiția mili
tară actuală, care apasă greu pe 
umerii tuturor popoarelor.

Să sporească rolul O.N.U.

U.N.C.T.A.D. de la Belgrad și a sub
liniat că aceasta trebuie să invite la 
o amplificare a eforturilor pentru 
lansarea negocierilor globale în ve
derea edificării noii ordini economi
ce internaționale și a soluționării 
marilor dificultăți din economia 
mondială, care sînt resimțite în pri
mul rînd de țările în curs de dez
voltare.

în continuare, vorbitorul a acordat 
un spațiu amplu în intervenția sa 
situației conflictuale din Ciad, ară
tînd că guvernul său se pronunță 
pentru o soluție negociată între păr
țile interesate, care' să ducă la înce
tarea suferințelor fără seamăn ale 
poporului ciadian, la salvgardarea 
independenței și a integrității teri
toriale, la asigurarea unității și re
concilierii naționale și la crearea 
condițiilor ca Ciadul să-și reia acti
vitatea pașnică dedicată dezvoltării 
și progresului.

Vorbitorul a subliniat, de aseme
nea, necesitatea sporirii rolului și 
autorității O.N.U. în viața interna
țională, în special în apărarea, drep
turilor legitime ale popoarelor la au
todeterminare, libertate și indepen
dență și în rezolvarea pe cale po
litică, pașnică a conflictelor și dife
rendelor de orice natură.

Cartea românească 
la tîrgul international 

de la Frankfurt pe Main
BONN 14 (Agerpres). — In 

orașul vest-german Frankfurt 
pe Main s-a deschis tradiționa
lul Tirg internațional de carte.

România participă cu un 
stand de cărți colectiv, sub 
egida „Ilexim“, reprezentînd 
producția editorială a 23 de 
edituri din țara noastră. Stan
dul cuprinde peste o mie de 
titluri din ultimele apariții pe 
teme social-politice, tehnico- 
științifice, beletristică, cărți 
pentru copii, albume de artă, 
tematică muzicală, sportivă și 
diverse publicații.

Un loc aparte îl ocupă ope
rele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov

SOFIA 14 (Agerpres). — Din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialist? 
România, tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, prezent la 
Sofia cu ocazia ședinței Comitetului 
miniștrilor afacerilor externe ai sta

telor participante la Tratatul de la , 
Varșovia, a adresat tovarășului To
dor Jivkov, secretar general al Co- ' 
mitetului Central al Partidului Co- ! 
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria, un i 
cald salut și cele mai bune urări, J

Mulțumind, tovarășul Todor Jivkov < 
a rugat să se transmită tovarășului ! 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena | 
Ceaușescu un salut frățesc și cele I 
mai bune urări și a exprimat pro- ; 
funda sa satisfacție pentru rezulta
tele recentei vizite pe care a efec- j 
tuat-o în România.

Lichidarea subdezvoltării

impune intensificarea

eforturilor pentru făurirea

Protest al părții 
R. P. D. Coreene

împotriva provocării militare 
la linia de demarcație

PHENIAN 14 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția coreeană de 
știri A.C.T.C., în noaptea de 13 spre 
14 octombrie, un grup format din 
peste 10 soldați sud-coreeni înarmați 
a pătruns într-un sector al zonei de
militarizate, dincolo de linia milita
ră de demarcație dintre R.P.D. Co
reeană și Coreea de sud, deschizind 
focul împotriva unui post al R.P.D. 
Coreene.

In legătură cu acest incident, con
ducătorul părții R.P.D. Coreene în 
Comisia militară de armistițiu a 
adresat părții adverse o notă 
telefonică. în care a protestat împo
triva atacului și a cerut să se pună 
capăt neîntîrziat unor astfel de pro
vocări militare. în cazul în care 
partea adversă va refuza să 
răspundă cererii noastre — se arată 
în nota telefonică — ea va purta 
întreaga răspundere pentru conse
cințele ce decurg din aceasta.

România se pronunță pentru accesul nestingherit al tuturor 
țărilor la aplicațiile pașnice ale energiei nucleare 

Cuvîntul reprezentantului țării noastre 
la Conferința generală a A.I.E.A.

noii ordini economice

internaționale

in generalizarea aplicării

principiilor dreptului

internațional
Ministrul afacerilor externe al Cia

dului, Idriss Mișkine, a apreciat, la 
rîndul său, că elementele de încor
dare survenite în ultimul timp în cli
matul politic internațional au la bază 
„continuarea nestingherită a cursei 
înarmărilor, recrudescenta războiu
lui rece și dificultățile în calea sta
bilirii unui dialog eficient între Nord 
și Sud". El a exprimat regretul în 
legătură cu eșecul reuniunii

Șeful delegației Guineei Ecuato
riale, Marcelino Nguema Onguene, 
ministru de stat la Ministerul de Ex
terne și al Cooperării, și-a consa
crat cea mai mare parte a cuvintării 
prezentării marilor greutăți cu care 
sînt confruntate țara sa și alte state 
sărace ca urmare a adîncirii decala
jelor economice și a agravării stării 
de subdezvoltare, precum și din cau
za marilor inechități din actualul 
sistem economic și financiar inter
național.

Dezordinile actuale din > economia 
mondială, a spus el. arată clar că 
actuala ordine economică este 
inadecvată și că este necesară una 
nouă. Tinînd seama și de actuala 
criză din economia lumii. Guineea 
Ecuatorială sprijină eforturile care 
se depun pentru edificarea unei noi 
ordini economice internaționale.

Aceeași problematică a fost abor
dată pe larg și de ministrul de ex
terne al Ruandei, Franțois Ngaru- 
kiyiptwali, care a subliniat că marile 
dificultăți întimpinate de țările in 
curs de dezvoltare, în care trăiesc 
două treimi din locuitorii globului, 
în eforturile lor de dezvoltare și 
progres social-economic, precum și 
fenomenele de criză profundă ce 
persistă în economia mondială pla
sează la ordinea zilei, ca o sarcină 
urgentă, schimbarea radicală a ac
tualelor raporturi economice mondia
le și instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

De asemenea, vorbitorul a subli
niat necesitatea lichidării totale a 
colonialismului și neocolonialismulul 
și a asigurării transpunerii în viață 
a dreptului inalienabil al popoarelor 
la autodeterminare, arătînd că țara 
sa se pronunță cu hotărîre pentru 
accesul neîntîrziat la independență 
al poporului namibian.

LIBAN

Pregătiri în vederea Congresului 
pentru reconciliere națională
BEIRUT 14 (Agerpres). — Reuniu

nea pregătitoare a Congresului pen
tru reconciliere națională în Liban 
a convenit asupra agendei viitorului 
congres, care ar urma să aibă loc 
la mijlocul săptămînii viitoare, a de
clarat reprezentantul guvernului li
banez Ia reuniune, Khalil Mekkavi.

Agențiile Reuter și U.P.I. sublinia
ză că în cursul reuniunii — prima 
de acest gen realizată în ultimii opt 
ani — nu s-a căzut de acord asupra 
locului de desfășurare a congresului. 
Asupra acestei chestiuni ar urma să 
mai aibă loc consultări între părțile 
antrenate în realizarea dialogului na
țional.

în ce privește modul de aplicare a 
acordului de încetare a focului, agen
țiile menționate relevă că vineri 
au fost înregistrate schimburi spora
dice de focuri în orașul Tripoli, din 
nordul țării, precum și în zona ae
roportului capitalei libaneze, unde 
un militar american a fost ucis, iar 
altul a fost rănit.

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres) 
— La cerereă guvernului libanez, se
cretarul general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a recomandat pre
lungirea mandatului Forței Interi
mare a Națiunilor Unite în Liban 
(U.N.I.F.I.L.), care expiră la 19 oc- 
tombrier într-un raport adresat Con
siliului de Securitate — care se va 
întruni, la începutul săptămînii vii
toare, pentru a aproba oficial pre
lungirea mandatului pe o nouă pe
rioadă de 6 luni — Cuellar a apre
ciat că menținerea U.N.I.F.I.L. este 
necesară pînă în momentul în care 
guvernul libanez va fi în măsură 
să-și asume controlul efectiv asupra 
sudului țării.

VIENA 14 (Agerpres). — Luînd cu
vîntul în plenara actualei sesiuni a 
Conferinței generale a A.I.E.A., șe
ful delegației române, ambasadorul 
Octavian Groza, a subliniat că lucră
rile conferinței se desfășoară într-o 
perioadă cînd în viața internațională 
s-a ajuns la o încordare deosebită, 
la intensificarea fără precedent a 
cursei înarmărilor, ceea ce creează 
mari pericole la adresa păcii, inde
pendenței și vieții tuturor popoare
lor.

în legătură cu aceasta, președin
tele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, sublinia că pro
blema fundamentală a epocii noastre 
este oprirea cursei înarmărilor, tre
cerea la dezarmare, și în primul 
rînd la dezarmarea nucleară. în zi
lele noastre nu există imperativ mai 
arzător decît de a preveni războiul, 
de a apăra pacea, securitatea și viața 
popoarelor, de a îndepărta primejdia 
unei catastrofe nucleare.

Referindu-se la necesitatea impe
rioasă a eliminării subdezvoltării și 
edificării unei noi ordini economice 
internaționale, șeful delegației ro
mâne a arătat că România se pro
nunță și acționează ferm pentru asi
gurarea transferului nestingherit de 
tehnologii, materiale și echipamente

nucleare către țările nenucleare, ! 
a accesului larg și neîngrădit al tu
turor popoarelor, al fiecărei țări la 
cuceririle științei și tehnicii moder
ne, a ansamblului aplicațiilor pașnice 
ale energiei nucleare. Această face 
necesară lărgirea continuă și întă
rirea colaborării internaționale în 
condiții de deplină egalitate, de res- i 
pect al independenței și suveranită- ; 
ții naționale, de neamestec in tre
burile interne și .avantaj reciproc.

Reprezentantul român a evidențiat 
cooperarea eficientă pe multiple pla- : 
nuri care se realizează între țara j 
noastră și agenție, sprijinul concret ș 
pe care A.I.E.A. îl acordă, prin pro- j 
iecte de asistență tehnică, la reali- j 
zarea unor programe importante, atît • 
tehnologice, cît și de cercetare apli
cativă și fundamentală.

Referindu-se la activitatea agen- ■ 
ției, vorbitorul ,a subliniat că aceasta ' 
trebuie să fie orientată cu prioritate 
în direcția asigurării accesului la , 
energia nucleară, răspunzînd astfel I 
preocupărilor și exigențelor proprii 
pe care și le-au stabilit țările în curs 
de dezvoltare. în consecință, resur- | 
sele financiare și umane ale agenției 
•vor trebui să acopere cu precădere 
proiectele și programele de asistentă 
tehnică.

I
i” Vrem o Europă a păcii, I 
j fără arsenale nucleare1“ j -

Simboluri contemporane 
in milenarul Cairo

Coborînd pe aeroportul interna
țional din Cairo, după ce ai survo
lat apele albastre ale Mediteranei 
și întinderile de nisip ale Deșertu
lui occidental, capitala egipteană, 
cu cei peste 9 milioane de locuitori 
ai săi, te impresionează prin ritmul 
trepidant al vieții.

Oraș străvechi, Cairo oferă imagi
nea unei succesiuni de civilizații, 

i eșalonate pe o perioadă de 6 000 de 
ani. La vest de Nil'lingă chipul im
perturbabil al Sfinxului, se înalță 
faimoasele piramide de la Giza, apoi 
moscheile și palatele epocii medie
vale, construite cu finețea caracte
ristică stilului arab, pentru ca an
samblul să se încheie cu numeroa
sele edificii not, ridicate in ultimii 
ani, care dau capitalei egiptene un 
aer tineresc, in ciuda virstei sale 
venerabile.

Seara, cînd căldura dogoritoare 
din timpul zilei iși reduce intensi
tatea iar grădinile înșiruite de o 
parte și de alta a Nilului sînt în
țesate de lume, priveliștea orașului 
este dominată de silueta impună
toare a unei construcții luminate 
feeric, care atrage atenția trecăto
rilor. Este renumitul Turn („El 
Borg"), ridicat cu ani în urmă prin
tre arborii exotici ai grădinii Zoh- 
ria și devenit, odată cu trecerea 
timpului, un adevărat simbol al 
marii metropole. El are o înălțime 
impresionantă — 170 de metri — Și 
o înfățișare îneîntătoare rezultată 
din incorporarea inspirată a unor 
elemente specific egiptene : „trun
chiul" său este, de fapt, o imensă 
coloană dantelată, la extremitatea 
căreia se disting contururile unei 
flori de lotus. Tot in partea superi
oară a originalei construcții se află 
un restaurant și o platformă circu
lară, de la înălțimea cărora se des
chide panorama întregii capitale 
egiptene. In zilele cu cer senin, de 
aici se disting clar siluetele pirami
delor, ale citadelei lui Saladin (ac
tualmente in curs de restaurare) Și 
ale furnalelor marelui combinat si
derurgic de la Heluan, care consti

tuie, de fapt, trei expresii semni
ficative ale tot atitor epoci din is
toria Egiptului. Firește, pașii turiș
tilor dornici să cunoască vestigiile 
civilizațiilor din valea Nilului se 
îndreaptă întotdeauna spre primele 
două obiective și spre alte locuri 
de interes istoric, unde pot fi ur
mărite originale spectacole de sunet 
și lumină care-i transpun, pentru 
clteva clipe, într-o lume de mult 
apusă. Dar călătorul preocupat să 
ia contact cu cele mai diverse as
pecte ale Egiptului contemporan nu 
poate evita citadela oțelului de la 
sud de Cairo, unde, alături de re
numitul combinat, au apărut o se
rie de noi obiective, care au trans
format Heluanul in principalul cen
tru industrial al țarii.

In ultimele trei decenii, Cairo a 
cunoscut un proces de continuă mo
dernizare și transformare, care a 
cuprins cele mai diverse cartiere 
ale orașului, punlndu-și cu deose
bire amprenta asupra porțiunii si
tuate în vecinătatea Nilului. Dacă 
pînă la începutul acestui secol cele 
mai importante construcții ale zo
nei erau hotelul „Omor Khayam" 
(înălțat in 1869, cu prilejul inaugu
rării Canalului Suez) șl hotelul „Se- 
miramis", astăzi in vecinătatea lor 
pot fi zărite impunătoare clădiri din 
beton și sticlă, cum este monumen
talul edificiu al televiziunii. Nici 
hotelurile amintite mai sus nu mai 
seamănă cu ceea ce au fost altăda
tă, deoarece primul a fost inclus in 
cel mai modern și impunător com
plex hotelier al orașului — „Mar
riott", cu 1 200 de camere, iar celă
lalt a fost demolat, urmind sd fie 
înlocuit cu o clădire mult mai mare. 
Tot în această zonă au fost create 
căi de legătură mai rapide și mai 
ușoare între cele două zone ale ca
pitalei separate de apele fluviului. 
De la înălțimea renumitului Turn 
pot fi zărite șantierele mai multor 
hoteluri moderne și ale unor blocuri 
de locuințe, ca și traseele a două 
noi poduri peste Nil (Ramses Șt 
Dokki-Ezbekiya). Primul dintre ele, 
dat in folosință mai de mult, este

de fapt o modernă șosea suspenda
tă — în lungime de mai mulți ki
lometri și cu numeroase benzi de 
circulație, care, traversind orașul de 
la vest la est, scurtează distanțele 
și descongestionează astfel simțitor 
traficul (in orele de virf, peste 
150 000 de vehicule aglomerează 
principalele artere). Tot in scopul 
facilitării transportului urban a în
ceput, nu de mult, construirea pri
mului tronson al metroului.

Proiectele de reconstrucție a ca
pitalei egiptene aflate în curs de 
realizare reprezintă doar un aspect 
al eforturilor desfășurate de po
porul egiptean pentru dezvoltarea 
economică și socială a țării, pentru 
punerea in valoare a resurselor 
sale materiale și umane. Această 
operă vastă, începută imediat după 
revoluția din 23 iulie 1952, a 
schimbat radical nu numai înfăți
șarea capitalei, ci și a numeroase 
alte localități din valea Nilului. La 
Alexandria, Heluan, Mehala El Ko- 
bra șt in alte orașe au fost con
struite sute de obiective industria
le. au fost recuperați circa 900 000 
de feddani — ca urmare a realiză
rii barajului înalt de la Assuan — 
iar in mii de sate a fost introdusă 
lumina electrică. Planul de cinci 
ani (1982—1987) cuprinde un volum 
de investiții important, din care a 
mare parte sînt destinate dezvoltă
rii in continuare a industriei și a- 
griculturii, reconstrucției zonelor a- 
fectate odinioară de război.

Intr-adevăr, conflictul din Orien
tul Mijlociu, cu izbucnirile sale de 
proporții din 1967 și 1973, a lăsat 
urme adinei asupra economiei 
egiptene, provocînd. între altele, 
blocarea timp de opt ani a Cana
lului Suez si distrugerea unei mari 
părți a localităților situate de-a lun
gul cunoscutei căi de apă. Din a- 
ceastă cauză, după încetarea ostili
tăților și încheierea tratatului de 
pace din 1979, poporul egiptean și-a 
consacrat întreaga energie operei 
de reconstrucție și dezvoltare a ță
rii. înlăturării consecințelor con
flictului care a insingerat vreme

CAIRO : Edificii moderne pe malurile Nilului

îndelungată meleagurile Orientului 
Mijlociu. O mare atenție a fost a- 
cordată, cum era și firesc, regiuni
lor care au cunoscut ravagiile răz
boiului. printre care și Peninsulei 
Sinai, a cărei redobîndire de către 
Egipt in mai 1982 a constituit un 
moment cu semnificație deosebită 
pentru poporul egiptean.

Stăruind asupra acestor aspecte 
pozitive, interlocutorii egipteni țin, 
totodată, să releve că situația de 
ansamblu din Orientul Mijlociu nu 
Și-a găsit încă normalizarea, că în 
această zonă continuă să dăinuias
că încordarea, ceea ce impune in
tensificarea eforturilor de către 
toate țările pentru ajungerea la o 
soluționare globală a conflictului, 
pentru instaurarea unei păci , dura
bile în întreaga zonă, care să ducă 
la retragerea trupelor israeliene din 
celelalte teritorii arabe ocupate, la 
afirmarea drepturilor legitime ale 
poporului palestinian, la reglemen
tarea situației din Liban, a tuturor 
problemelor aflate în suspensie.

Pentru vizitatorul din România 
este un motiv de satisfacție de a 
auzi cuvinte de înaltă aprecie
re din partea personalităților 
politice, ca și din partea cetățenilor 
obișnuiți din această țară la adresa 
politicii consecvente promovate de 
România socialistă, de președintele 
Nicolae Ceaușescu în vederea solu
ționării problemelor atît de com

plexe ale situației din Orientul 
Mijlociu, ca și față de cursul mereu 
ascendent al relațiilor româno-egip- 
tene. Intr-adevăr, animat de senti
mente de solidaritate militantă cu 
lupta popoarelor pentru dezvoltare 
de sine stătătoare, pentru progres 
și bunăstare, poporul român a ur
mărit și urmărește cu viu in
teres și simpatie eforturile con
structive ale poporului egiptean. In
tre Republica Socialistă România Și 
Republica, Arabă Egipt s-au stator
nicit relații de strinsă prietenie Șl 
colaborare, care, sub impulsul în
țelegerilor convehite la cel mai 
înalt nivel, cunosc o evoluție mereu 
ascendentă. Astfel, in ultimii ani, 
s-a înregistrat o creștere a volumu
lui schimburilor comerciale și au 
prins viață o serie de importante 
acțiuni de cooperare ca, de exem
plu, uzina de produse sodice de la 
El Mex (Alexandria), fabrica de 
acid sulfuric Abu Zaabal, complexul 
de extracție și prelucrare a fosfa- 
ților Hamrawein. Acordurile și în
țelegerile realizate. cu prilejul in- 
tilnirilor dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Mohamed 
Hosni Mubarak au deschis noi Și 
ample perspective conlucrării mul
tilaterale romăno-egiptene, in avan
tajul ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale.

Nicolae N. LUPU
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\ 100 de mii de acțiuni de masă împotriva rachetelor |
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ar urma să devină un centru de ț 
tranzit al rachetelor nucleare ale i 
N.A.T.O., dacă acestea ar fi ampla- ț 
sate, in lună decembrie, la diferite 
baze americane de ~~ ■
R.F.G. De asemenea, 
au blocat două din cele patru in
trări ale bazei Miesau, din apropie
re de Ramstein.

La Bonn a avut loc o conferință 
de presă a Comitetului de coordo
nare al mișcării pentru pace care 
a precizat că, in aceste zile de mo
bilizare împotriva înarmării nuclea
re, in țară vor fi organizate circa 
100 000 acțiuni în favoarea păcii Și 
a realizării dezarmării. Ele vor 
avea ca punct culminant demonstra
ții de masă și „lanțuri umane" la 
Bonn, Hamburg, Stuttgart, Neu 
Ulm și in alte orașe. Numai la ma-

BONN 14 (Agerpres). — Vineri au 
continuat in R.F.G., pentru a doua 
zi consecutiv, acțiunile in favoarea 
păcii, pentru dezarmare, pentru o 
Europă fără arme nucleare. In 
cursul dimineții, militanții pentru 
pace au blocat din nou intrările în 
cazarma americană „Cari Schuz“ 
și instalațiile portuare utilizate pen
tru debarcarea armamentelor și a 
altor materiale destinate trupelor 
americane din Europa occidentală. 
Cu o seară'in urmă, demonstranții 
au fost evacuați de poliție din zona 
portului. Ca urmare, sute de ma- 
nifestanți s-au așezat pe șosea, in 
trei locuri diferite, pentru a bloca, 
în semn de protest, și circulația în 
sectorul portuar.

O acțiune similară a avut loc în 
zona bazei aeriene americane Ram
stein. Manifestanții au arătat, în 
declarații făcute presei, că bor să. nifestația de la Bonn, de la 22 oc- 
atragă astfel atenția asupra faptu- t '—t- - - -----
lui
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tombrie, urmează să participe peste 
că aeroportul militar Ramstein 300 000 de persoane.

„Mai bine să se prelungească tratativele 
decît să se intensifice înarmările" 

declară Willy Brandt,
BONN 14 (Agerpres). — Pre

ședintele Partidului Social-Demo
crat din R.F. Germania. Willy 
Brandt, s-a pronunțat din nou cu 
fermitate împotriva continuării 
cursei înarmărilor, subliniind că 
„este mai bine să se prelungească 
tratativele decît să se intensifice

președintele P.S.D.G,
înarmările". într-un cuvînt de 
lut adresat congresului sindicatului 
metalurgiștilor din R.F.G., „I.G.
Metall", Willy Brandt a apreciat 
că nu este nevoie să se creeze o 
majoritate în favoarea acestei opi
nii, deoarece această majoritate 
există deja.

„Forumul obștesc al păcii"
BERLINUL OCCIDENTAL 14 (A- 

gerpres). — în Berlinul occidental 
s-au desfășurat Iricrările „Foru
mului obștesc al păcii", la care au 
participat muncitori din întreprin
deri industriale, activiști sindicali, 
reprezentanți ai unor organizații 
obștești. Vorbitorii s-au referit in

HELSINKI 14 (Agerpres). - Pre
ședintele Partidului Comunist din 
Danemarca, Joergen Jensen, a pro
pus, într-un interviu acordat ziaru
lui finlandez „Tiedonantaja" și re
luat de agenția A.D.N., organizarea 
unei consfătuiri a partidelor cornu-

sa-

i 
cuvîntările lor Ia necesitatea acti
vizării eforturilor pentru destinde
re, pentru dezarmare, în special 
nucleară, pentru anularea hotărârii 
de a se amplasa în Europa noi ra
chete nucleare cu rază medie de 
acțiune.

niste din țările nordice, care să 
examineze modalitățile de acțiune 
ale comuniștilor ca parte a mișcă
rii pentru pace, împotriva amplasă
rii de noi rachete în Europa, pen
tru eliberarea continentului de ar
senalele nucleare.

r AGEWTIILEDE PRESĂ?
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PROCURORUL GENERAL kAL 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMĂ-
| NIA, Nicolae Popovici, care a efec- 
I tuat, în perioada 12—14 octombrie, 

o vizită în U.R.S.S., la invitația
r procurorului general al acestei țări, 
I A.M. Rekunkov, a fost primit de 
' V.V. Kuznețov, prim-vicepreședin- 

te al Prezidiului Sovietului Su- 
| prem al Uniunii Sovietice. în ca- 
I drul întrevederii au fost abordate 

unele aspecte ale relațiilor bilate- 
I rale. A fost prezent ambasadorul

României în Uniunea Sovietică, 
Traian Dudaș.

PUTERNICE ACȚIUNI ALE 
I FORȚELOR INSURGENTE IN 

SALVADOR. Forțele Frontului Fa- 
Irabundo Marti pentru Eliberare Na

țională (F.M.L.N.) din Salvador 
I și-au intensificat acțiunile de luptă 

în departamentele San Vicente, 
Usulutan, San Miguel, Morazan și 
Chalatenango, respingînd toate în- 

1 cercările trupelor trimise împotri
va lor de a prelua controlul în pe
rimetrele ocupate de insurgenți. în 
cursul schimburilor de focuri, for- 

| țele armate salvadoriene, al căror

efectiv din zonă se ridică la aproa
pe 8 000 de oameni, au pierdut nu- ' 
meroși combatanți.

ÎN APARAREA PATRfOȚILOR | 
SUD-AFRICANI. Sute de deținuți 
politici sud-africani închiși în in- i 
chisorile regimului minoritar de la I 
Pretoria sint torturați cu sălbâti- 
cie, a arătat. într-o declarație dată 
publicității la Lusaka. secretarul I 
general al Congresului Național I 
African (A.N.C.), Alfred Nzo. El a 
lansat comunității internaționale | 
apelul de a continua lupta pentru I 
punerea în libertate a deținuților 1 
politici sud-africani. .

ZBORUL COMPLEXULUI OR
BITAL SOVIETIC. Cosmonauta . 
sovietici Vladimir Liahov și Alek- I 
sandr Aleksandrov au depășit 110 I 
zile.de evoluție spațială la bordul 
complexului orbital „Saliut-7" — I 
„Soiuz-T-9", relatează agenția | 
T.A.S.S. Ca și în perioadele pre
cedente, echipajul și-a consacrat , 
ultima săptămină unor studii și I 
experimente tehnico-științifice și ' 
medico-biologice.
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