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OBIECTIVE Șl SARCINI ACTUALE ÎN ECONOMIE

ÎNCHEIEREA RECOLTĂRII, TRANSPORTUL 
Șl DEPOZITAREA PRODUSELOR

In sâptâmina care s-a încheiat, printr-o am
plă mobilizare de forțe umane, de mijloace me
canice și de transport, s-a executat un mare 
volum de muncă la strîngerea și transportul re
coltei, precum și la însămînțarea griului. Ca ur
mare, lucrările agricole de toamnă au intrat în 
stadiul final. In telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, numeroa
se comitete județene de partid au raportat in 
ultimele zile încheierea principalelor lucrări agr- 
cole de toamnă.

In seara zilei de 16 octombrie mal erau de 
recoltat 4 la sută din suprafețele cultivate cu 
porumb, 3 la sută din cele cu soia, 5 la sută 
din cele cu vii, 21 la sută din cele cu orez și 
49 la sută din terenurile cultivate cu sfeclă de 
zahăr. Concomitent cu eforturile ce tre
buie depuse pentru strîngerea de urgență a 
întregii recolte de pe aceste suprafețe, esen
țial este acum să se acorde cea mai mare a- 
tenție transportării în ritm mai susținut a pro
duselor aflate încă în cimp, în grădini și livezi. 
Subliniem această cerință intrucît, după cum 
rezultă din datele furnizate de Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, intr-un șir de 
județe continuă să se afle pe cîmp 15 la sută 
din producția de porumb recoltată. Cele mai mari 
cantități de porumb - procentual în raport cu 
cele recoltate — sînt localizate în unitățile agri
cole din județele Tulcea, Timiș, Bihor, Vaslui, Bo
toșani și altele. Există, de asemenea, în grămezi 
pe cimp, cantități însemnate de sfeclă de zahăr 
care trebuie transportată mai repede, în vederea 
asigurării materiei prime necesare funcționării la 
întreaga capacitate a fabricilor de zahăr.

Este de datoria organelor și organizațiilor de 
partid, a consiliilor populare și conducerilor uni
tăților agricole, să acționeze cu mai multă fer
mitate pentru intensificarea la maximum a trans

portului produselor din cîmp, luînd măsuri pen
tru ca fiecare camion și tractor cu remorci să 
efectueze cîte 3-4 și chiar mai multe curse pe 
zi. De mare importanță este să fie mobilizați 
cit mai mulți locuitori de la sate la încărcarea 
și descărcarea mijloacelor de transport. Tot
odată, este necesar ca la transportul producției 
să fie folosite, în afară de mijloacele mecanice, 
toate atelajele unităților agricole și ale gospo
dăriilor populației.

Concomitent cu urgentarea transportului, o 
sarcină fundamentală care revine organelor ju
dețene de partid și agricole, comitetelor de 
partid și consiliilor populare comunale este de 
a asigura livrarea integrală și in cel mai scurt 
timp, de fiecare unitate agricolă, a tuturor can
tităților de produse contractate la' fondul de 
stat. Unitățile agricole cooperatiste din județele 
Vîlcea, Argeș, Caraș-Severin, Alba, Sibiu șt Sec
torul agricol Ilfov au livrat peste 85 la sută din 
cantitățile de porumb contractate la fondul de 
stat. Există însă și județe - Dolj, Giur
giu, Tulcea, Constanța, Mehedinți, Galați, 
Botoșani și altele - unde această acțiune nu 
se desfășoară corespunzător. Cu toată clarita
tea trebuie să se înțeleagă că livrarea integra
lă a cantităților de produse prevăzute la fon
dul de stat constituie o obligație legală, o în
datorire de mare răspundere pentru fiecare uni
tate agricolă.

Campania agricolă de toamnă nu poate fl 
considerată încheiată pînă cind nu vor fi 
strînse și puse la adăpost toate roadele aces
tui an, pînă cînd nu vor fi îndeplinite integral 
sarcinile de livrare a produselor contractate la 
fondul de stat.

In pagina a 11-a relatări privind 
stadiul lucrărilor agricole în ju
dețele Brăila, Tulcea și Satu Mare

PLANUL DE EXPORT - ÎNDEPLINIT
EXEMPLAR Șl CU 0 LUNĂ ÎN AVANS!

Realizarea ritmică, integrală și la un 
nivel calitativ superior a producției des
tinate exportului constituie o sarcină 
prioritară, de mare răspundere a tuturor 
colectivelor din întreprinderi, de înfăp
tuirea căreia depind in mod hotăritor 
desfășurarea corespunzătoare a activității 
noastre economice, dezvoltarea generală 
a tării. Evidențiind însemnătatea acestei 
sarcini, secretarul goneral al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat 
în repetate rînduri că exportul reprezin
tă un obiectiv central al întregii activi
tăți economioe. Cu atit mai mult acum, 
cind pînă la încheierea anului au mai ră
mas doar 75 de zile, este neoesar ca în 
toate unitățile să se întreprindă acțiuni 
ferme, operative, pentru îndeplinirea, în 
primul rind, a planului de export. Prac
tic. prin măsurile care se iau este nece
sar să se asigure fabricarea în avans, 
pînă la începutul lunii decembrie, a în
tregii producții prevăzute a fl livrată 
la export, urmînd ca în luna decembrie 
să se lucreze in contul contractelor din 
luna ianuarie a anului viitor.

Onorarea la termenele stabilite șl chiar 
tn avans a contractelor încheiate cu par
tenerii externi este, fără îndoială, o pro
blemă de înaltă responsabilitate munci
torească. Totodată, noile acte nor
mative cu privire la perfecționarea me
canismului economico-financiar și a sis
temului de retribuire prevăd si stimu
lente materiale mai mari pentru perso
nalul muncitor care contribuie direct la 
realizarea producției destinate exportului, 
precum și pentru unitățile care cooperea
ză la fabricația acestor produse. 
Sint tot aiitea argumente care ple
dează pentru un efort mai susținut șl 
bine organizat, in vederea îndeplinirii e- 
xemplare a planului de export pe acest 
an și asigurării tuturor condițiilor ne
cesare pentru dezvoltarea schimburilor e- 
conomice externe ăle țării noastre în anul 
viitor.

Prezentăm azi clteva din acțiunile 
concrete ce se întreprind. In acest 
sens, in întreprinderile „Electromotor" 
din Timișoara și „1 Mai" din Ploiești.

LA ÎNTREPRINDEREA „ELECTROMOTOR" TIMIȘOARA

Decisive sînt buna organizare 
și disciplina în muncă

Pentru colectivul între
prinderii „Electromotor** Ti
mișoara. unitate care ex
portă 70 la sută din motoa
rele electrice pe care le 
realizează, onorarea exem
plară a contractelor înche
iate cu partenerii externi 
constituie, de multă vre
me. una din sarcinile prio
ritare. Și trebuie spus că 
această sarcină este înde
plinită cu succes. în cele 
trei trimestre care au tre
cut din acest an. bună
oară, au fost realizate inte
gral — unele chiar mai de
vreme . fată de termenele 
prevăzute — atit contracte
le încheiate cu partenerii 
din țările socialiste, cit și

cele încheiate cu firme din 
țări capitaliste sau din țări 
în curs de dezvoltare.

— Acum, ne spune ingi
nerul Dorin Goția, direc
torul întreprinderii, întregul 
potențial uman și tehnic 
din cele două secții specia
lizate pentru producția de 
export — de motoare mari 
și de motoare mici — prac
tic din întreaga unitate, 
este concentrat în direcția 
scurtării termenelor de li
vrare. astfel ca toate produ
sele pentru export prevăzu
te a fi realizate în tri
mestrul IV să ajungă la 
partenerii noștri pină la în
ceputul lunii decembrie. In 
acest scop, am analizat, pe

echipe și brigăzi, posibilită
țile de execuție in avans a 
fiecărei comenzi, prilej cu 
care oamenii au venit cu 
propuneri și inițiative pri
vind reducerea, prin orga
nizarea mai bună a muncii, 
a timpului de execuție a 
unor operații, reorganiza
rea unor locuri de muncă, 
introducerea muncii in trei 
schimburi, dublarea numă
rului de SDV-uri etc.

Intr-adevăr, dispunînd și 
de o bună aprovizionare 
tehnlco-materială. colecti-

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii"

(Continuare în pag. a Il-a)

Oamenii muncii de la întreprinderea „Grivița roșie" 
din Capitală raportează depășirea prevederilor sarcinilor 
pentru export cu 10,5 la sută pe 9 luni ale anului. Pro
dusele contractate cu partenerii externi sint livrate rit
mic și în condiții de calitate. în fotografie : echipa 
condusă de lăcătușul Petre Murgoci, specializată în pro
ducția pentru export, lucrînd la montajul final al unui 
utilaj chimic ce va fi livrat în devans. (Fototext : Eu
gen Dichiseanu).

VIBRANT ECOU fll MOBILIZATaflRELDR CHEMĂRI ALE TOVMASIILIIINICOLflE CEAUSESCU, 
APELULUI FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SUCIALISTE

ADUNĂRI Șl MITINGURI ALE OAMENILOR MUNCII
Relatări în pagina a IlI-a

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația Uniunii Democratice a Poporului Finlandez

în ziua de 17 octombrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, a primit 
delegația Uniunii Democratice a Po
porului Finlandez, condusă de pre
ședintele partidului, Kalevi Kivisto, 
care ne vizitează țara la invitația 
Consiliului național al F.D.U.S.

La primire a luat parte tovarășul 
Mihai Burcă, vicepreședinte al Con
siliului național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un

cald salut din partea Uniunii Demo
cratice a Poporului Finlandez.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulfumit și a adresat, la rindul 
său, conducerii, tuturor tovarășilor 
din Uniunea Democratică a Po
porului Finlandez un salut călduros 
și cele mai bune urări.

In cursul întrevederii s-au rele
vat relațiile prietenești româno-fin- 
landeze, care s-au extins și îmbo
gățit în ultimii ani. Totodată, a fost 
manifestată hotărirea ambelor părți 
de a acționa pentru amplificarea și 
aprofundarea colaborării dintre 
România și Finlanda, pe plan poli
tic, economic, tehnico-știintific, cul

tural și în alte domenii de interes 
reciproc.

S-a reliefat însemnătatea întăririi 
legăturilor dintre Frontul Democrației 
și Unității Socialiste și Uniunea 
Democratică a Poporului Finlandez, 
apreciindu-se că aceasta contribuie 
la dezvoltarea generală a relațiilor 
româno-finlandeze, în folosul și 
spre binele celor două țări și po
poare, al cauzei destinderii, păcii, 
securității și cooperării în Europa 
și în întreaga lume.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri cu privire la 
evoluția vieții politice internațio-

(Continuare în pag. a III-a)

Delegația parlamentară indoneziana
Președintele Republicii Socialiste 

România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit luni după-amia— 
ză delegația parlamentară indone
ziana, condusă de Hardjantho Sumo- 
disastro. vicepreședintele Camerei 
Reprezentanților a Republicii Indo
nezia. care, la invitația M.A.N., efec
tuează o vizită in tara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Nicolae Giosan, președintele Marii A- 
dunări Naționale, precum și deputății 
Ilie Ceaușescu, Stan Soare și Iuliu 
Fejes.

A fost prezent Mohamad Isnaeni, 
ambasadorul Indoneziei la București.

Exprimind mulțumiri pentru între
vederea acordată, conducătorul dele
gației a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu calde și prietenești salutări 
din partea președintelui Republicii 
Indonezia, Suharto. împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de progres și prospe
ritate pentru poporul român. Tot
odată. el a adresat. în numele dele
gației, vii mulțumiri pentru invitația 
de a vizita România, pentru ospitali
tatea de care s-au bucurat în timpul

șederii în tara noastră și a avut cu
vinte de inaltă apreciere fată de 
succesele obținute de poporul român 
în dezvoltarea economico-socială a 
patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Republicii Indonezia un 
salut călduros și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de 
bunăstare pentru poporul indonezian 
prieten.

în cadrul întrevederii au fost evo-

(Continuare în pag. a III-a)

Secretarul general al Organizației pentru interzicerea 
armelor nucleare in America Latină

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, luni, pe Jose Ricardo 
Martinez Cobo, secretar general al 
Organizației pentru interzicerea ar
melor nucleare in America Latină, 
care face o vizită în tara noastră, la 
invitația Ministerului Afacerilor Ex
terne.

La primire a luat parte Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

Oaspetele a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu mulțumiri căldu
roase pentru primirea acordată, pen
tru invitația de a vizita România.

în cursul întrevederii a avut loc 
un schimb de vederi cu privire la 
principalele probleme ale actualității 
politice internaționale. De comun a- 
cord s-a apreciat-că problema cen
trală a zilelor noastre o reprezintă 
oprirea cunsei înarmărilor, care a că
pătat proporții uriașe, și trecerea la 
dezarmare. în primul rind la dezar
mare nucleară. A fost relevată im
portanta deosebită pe care o are. în 
contextul măsurilor de dezangajare 
militară și de reducere a pericolului 
nuclear, crearea de zone denucleari- 
zate în diferite regiuni ale lumii si

s-a evidențiat necesitatea de a se ac
ționa, in cadrul organismelor interna
ționale, pentru realizarea unor ase
menea zone. în acest sens, s-a relie
fat caracterul pozitiv al hotărîrilor 
privind denuclearizarea Americii La
tine. subliniindu-se că asemenea ho- 
tăriri se cer 6ă fie întreprinse și în 
alte zone ale globului, fapt ce ar aven 
un efect important asupra destinderii 
încordării existente- în lume.

Oaspetele a dat o înaltă apreciere 
inițiativelor României, ala președin-

(Continuare in pag. a III-a)

DECRET PREZIDENȚIAL 
privind conferirea Ordinului „Meritul cultural" 

clasa I revistei „Luceafărul"
Pentru contribuția adusă la afirmarea și dezvol

tarea artei și literaturii românești, la înfăptuirea 
politicii culturale a partidului și statului nostru,

Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la apariția 
revistei „Luceafărul**,

Președintele Republicii Socialiste România 
decretează:

Articol unic. — Se conferă Ordinul „Meritul cul
tural" clasa I revistei „Luceafărul".

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMA ADRESATA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
întruniți in adunarea festivă con

sacrată aniversării a 25 de ani de 
la apariția revistei „Luceafărul**, 
revistă a Uniunii scriitorilor din 
România, ne îndreptăm gîndul în
cărcat de recunoștință către Parti
dul Comunist Român, călăuză fer
mă a poporului nostru pe drumul 
construirii socialismului și comu
nismului. către dumneavoastră, 
marele bărbat politic, patriotul în
flăcărat care conduce în lumină șl 
demnitate destinele partidului și 
ale țării.

Mulțumim din Inimă pentru 
înalta onoare de care se bucură as
tăzi revista noastră, care și-a găsit 
expresie în cuvintele de salut și 
felicitările adresate de dumnea
voastră. mult stimate tovarășe se
cretar general, precum și în înalta 
distincție acordată revistei ..Lucea
fărul" — Ordinul „Meritul cultural", 
clasa I — in care vedem expresia 
grijii și prețuirii pe care le arătați 
scriitorilor români, presei social- 
culturale din țara noastră. Sînt toa
te acestea temeiuri ale angajării 
noastre comuniste, responsabile. în 
înfăptuirea sarcinilor și orientărilor 
de mare răspundere pe care parti
dul, dumneavoastră personal le-ați 
trasat creatorilor români, presei, 
formulate cu deosebită pregnantă în 
expunerile dumneavoastră la Ple
nara C.C. al P.C.R. din iunie 1982

și la Consfătuirea de lucru de la 
Mangalia, din vara acestui an.

încă de la începuturile sale, re
vista „Luceafărul" s-a definit ca o 
publicație angajată în înfăptuirea 
politicii partidului în domeniul cul
turii, militind cu consecventă pen
tru valorificarea marilor tradiții ale 
spiritualității românești, pentru 
promovarea unei literaturi de va
loare, cu profund conținut patrio
tic, deschisă maselor de cititori, 
creatorilor tineri de pe tot cuprin
sul țării.

Ultimii optsprezece ani de istorie 
românească, de cînd în fruntea 
partidului și a tării sinteti dumnea
voastră. mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. ani ce au 
consacrat cu strălucire destinul su
veran al poporului român și înflo
rirea fără precedent a tării, consti
tuie pentru fiecare creator, ca de
altfel pentru fiecare cetățean al 
patriei, perioada de afirmare neîn
grădită a personalității sale. Sint 
anii în care revista „Luceafărul" 
s-a aflat în primele rînduri ale ac
tivității de edificare a noii culturi 
socialiste, de formare a omului nou, 
constructor conștient al socialismu
lui și comunismului.

Ne stăruie în minte generoasele 
îndemnuri pe care ni le-ați adresat 
în atîtea rînduri. de a urma pilda 
marilor înaintași, înscriși cu litere 
de aur în panteonul culturii româ
ne. de a ne inspira în permanență 
din realitate, din izvorul nesecat al 
muncii șl vieții oamenilor.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe secretar general, că îndem
nurile si orientările dumneavoastră 
de inestimabilă valoare teoretică și 
practică adresate la aniversarea re
vistei vor deveni însuși crezul nos
tru de viată și creație, coordonată 
fundamentală de conștiință ce ne 
definește întreaga activitate în e- 
fortul de a realiza o publicație cu 
pregnante valențe educative, care să 
găsească ecou larg în mintea și ini
ma cititorilor, ale întregului nostru 
popor.

în acest moment aniversar, ne an
gajăm în fata partidului, a dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, să facem tot ceea 
ce depinde de noi pentru ca revista 
„Luceafărul" să devină o oglindă 
a epocii în care trăim, să reflecte 
pulsul viu al vieții și muncii po
porului român, ziditor în patria sa 
independentă al unui viitor demn, 
de bunăstare și progres, de pace.

PARTICIPANT» LA ADUNAREA FESTIVA CONSACRATA 
ANIVERSARII A 25 DE ANI DE LA APARIȚIA REVISTEI 

„LUCEAFĂRUL-
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încheierea recoltării, transportul si depozitarea produselor

STADIUL TRANSPORTULUI PORUMBULUI In seara zilei de 16 oc
tombrie. '-Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în procente pe județe, 
cantitățile transportate din cimp față de cele recoltate.

brăila ■ Mai mulți oameni la incărcarea 
și descărcarea porumbului

Alte județe raportează încheierea lucrărilor de toamnă
Prin telegrame adresate C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 

CEAUȘESCU, comitetele județene de partid lași, Ciuj, Mehedinți și 
Dîmbovița au raportat, la 16 octombrie. încheierea insămințărilor de 
toamnă sau terminarea recoltării unor importante culturi.

Ieri, alte județe — Timiș, Sălaj și Botoșani — au încheiat lucrătile 
de toamnă.

Comuniștii, toți oamenii muncii din agricultura județului Timiș, 
desfășurând ample, acțiuni pentru executarea lucrărilor agricole de 
toamnă, au pus sub brazdă săminița de grtu pe ultimele suprafețe din 
cele 157 000 hectare planificate.

După încheierea recoltării porumbului șl1 onorarea in întregime a 
obligațiilor asumate la fondul de stat, se arată în telegrama adresată 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de 
către Comitetul județean Timiș al P.C.R., au fost intensificate lucră
rile de recoltare a legumelor, fructelor, precum și a 6fedei de zahăr 
și a furajelor, de eliberare a terenului și de executare a arăturilor 
adinei de toamnă.

Acționlnd cu înaltă responsabilitate, oamenii muncii de pe ogoarele 
județului Sălaj au terminat reooltarea porumbului cultivat in ogor 
propriu, și insămînțarea griului și orzului pe întreaga suprafață pla
nificată.

în prezent, se spune în telegrama adresată TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste România, de către Comitetul 
județean Sălaj al P.C.R. și Consiliul popular județean, eforturile me
canizatorilor, ale membrilor cooperatori, ale tuturor locuitorilor sate
lor sini concentrate la strinsul fructelor, strugurilor și legumelor de 
pe ultimele suprafețe, la realizarea fondului centralizat al statului și 
la Executarea arăturilor adinei dă toamnă.

în județul Botoșani au fost încheiate recoltarea porumbului pentru 
boabe, a porumbului pentru siloz și a cartofilor, precum și însămin- 
țarea celor 84 800 hectare cu griu înscrise în plan.

în telegrama adresată, cu acest prilej. C.C. AL P.C.R., TOVARĂ
ȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, de către Comitetul județean de partid 
Botoșani și Consiliul popular județean, se spune : încheierea acestor 
importante lucrări ne dă posibilitatea să ne concentrăm capacitatea 
organizatorică și Întreaga forță de muncă la transportul, depozitarea 
și livrarea la fondul de stat a cantităților de porumb stabilite, la recol>- 
tarea și insilozarea sfeclei de zahăr, la asigurarea furajelor și la exe
cutarea arăturilor adinei in termenul indicat.

Unitățile agricole din județul 
Brăila recoltează acum porumbul 
de pe ultimele suprafețe. Produc
ția obținută este bună și cu atît 
mai mult trebuie să se acorde o 
atenție sporită transportului si de
pozitării ei corespunzătoare. în 
ziua de 17 octombrie se aflau pe 
cimp. in grămezi. 65 000 tone de 
porumb. Ce se întreprinde pentru 
intensificarea transportului recol
tei ?

Din calculele făcute la direcția 
agricolă județeană rezultă că mij
loacele auto repartizate pot trans
porta porumbul din cimp la bazela 
de recepție in opt zile. Modul res
ponsabil în care se acționează in 
unele unități dovedește că acest 
interval poate fi redus. Bunăoară, 
cu capacitățile existente, coopera
tivele agricole din consiliul agroin
dustrial „1 Mai“ ar putea transpor
ta cele 2 890 tone de porumb din 
cimp in 5—6 zile. Dar prin folo
sirea camioanelor rămase disponi
bile de ia sfecla de zahăr, timpul 
pentru transport poate fi redus 
chiar la jumătate. Și mai repede 
vor căra producția din cimp coo
peratorii din comuna Tudor Vladi- 
mirescu. care și-au propus să exe
cute această lucrare cu cele 40 de 
căruțe in două zile.

Mari cantități de. porumb în cimp 
sînt în consiliile agroindustriale 
Ianca, însurăței și Făurei. Cum se 
explică această situație ? în cazul 
cooperativelor agricole din consi
liul agroindustrial însurăței, deși 
distanța pînă la bazele volante nu 
e mare, un camion nu realizează 
decit două curse pe zi. Și nu-i în- 
tîmplător : la baze se așteaptă mult 
pentru că unitățile nu au reparti
zat oameni suficienți la descărcat.

Analizînd stadiul livrării porum
bului. comandamentul județean 
pentru agricultură a suplimentat 

parcul mijloacelor de transport Ca 
urmare a acestei măsuri. în ulti
mele zile stocul de porumb din 
cimp a scăzut cu peste 30 000 de 
tone. Totuși, un șir de unități, cum 
sînt cele din consiliul agroindus
trial Măxineni . și întreprinderea 
Insula Mare a Brăilei nu-și res
pectă graficele de livrare la baza 
de recepție. Ne-am interesat in 
Insula Mare a Brăilei de cauzele 
acestei situații. Pînă la ora 15. 
la punctul de livrare ..Eâlaia" au 
fost aduse numai 216 tone de po
rumb. fată de 1100 tone cit preve
de graficul zilnic. Și la punctul de 
recepționare și livrare a porumbu
lui de la Gingărășoala. in ultimele 
cinci zile au sosit numai 20 la sută

tulcea. Mijloacele de transport să fie 
mai bine folosite

Deși recoltarea porumbului s-a 
încheiat, în județul Tulcea se află 
în grămezi, pe cimp, 79 960 tone de 
porumb. Ca urmare a măsurilor în
treprinse de comandamentul jude
țean pentru agricultură. în ultime
le zile a crescut ritmul de trans
portare a producției. Simbătă. de 
exemplu, au fost transportate 5 958 
tone de porumb, față de numai 
2 500—3 000 tone cite s-au transpor
tat în celelalte zile ale săptămînii 
trecute. Bazele de recepție au însă 
o capacitate zilnică de preluare de 
aproape 10 000 tone de porumb. 
Dar acest ritm poate fi atins nu
mai dacă autocamioanele, care în
sumează o capacitate de transport 
de peste 3 000 tone, efectuează 3—4 
drumuri pe zi. Or, In nici una din 
zilele săptăminii trecute mijloacele 
de transport nu au efectuat mâi 

din cantitățile prevăzute. ..în cimp 
există 5 000 de tone de știuleți — 
ne spune inginerul Dumitru Danie- 
lescu, director tehnic al Întreprin
derii Insula Mare a Brăilei. Avem 
probleme cu încărcarea camioane
lor .și. de aceea, nu putem realiza 
mai mult de două drumuri pe zi 
cu o mașină. O primă măsură este 
introducerea a încă 30 de combine 
pentru recoltarea porumbului în 
boabe, iar după ce vom termina 
culesul manual al porumbului hi
brid toate forțele vor trece la în
cărcat".

In ultimele zile în județul Brăila 
s-a intensificat ritmul de transport 
al porumbului din cimp. Timpul se 
poate schimba insă de la o zi la 
alta. De aceea, organele și organi
zațiile de partid, specialiștii re
partizați la această lucrare au da
toria să acționeze cu mai multă 
fermitate pentru ca întreaga pro
ducție să fie depozitată cit mai re
pede.

Lucian CIUBOTAJRU

mult de două curse. De ce nu este 
folosită corespunzător capacitatea 
de transport ?

în multe unități nu este organi
zată temeinic încărcarea autoca
mioanelor. La cooperativa agricolă 
Beștepe, cele două autocamioane 
abia efectuează cite două transpor
turi pe zi. Motivul? încărcarea unui 
autocamion durează 3—4 ore. Și nu 
este de mirare de vreme ce echipa 
care lucra la încărcat era formată 
doar din trei cooperatori. Din a- 
celași motiv, tot două curse pe zi 
efectuează autocamioanele și la 
cooperativa agricolă Sarinasuf. Nici 
în bazele de recepție, cu toate că au 
fost suplimentate punctele de des
cărcare. nu se manifestă întotdeau
na operativitate la preluare. La 
Mahmudia, autocamioanele sint 
descărcate doar după o oră de la 

Intrarea pe poarta bazei de recep
ție. Și aceasta întrucît din cele trei 
instalații de preluare mecanizată a 
porumbului, funcționa doar una.

Rămîneri in urmă există și in ce 
privește livrarea porumbului la 
fondul de stat. Cu toate că pe an
samblul județului a fost transporta
tă din cimp aproape 66 la sută din 
recoltă, totuși sarcinile contractuale 
la fondul de stat au fost onorata

satu mare ■ Exemplul unităților 
mai avansate dovedește că se poate 

recolta mai repede
Pînă în seara zilei de 16 octom

brie in județul Satu Mare porum
bul a fost recoltat de pe 39 335 hec
tare, ceea ce reprezintă 79 la sută 
din suprafața cultivată. Apreciind, 
că ritmul de recoltare atins pină in 
prezent este nesatisfăcător și că 
timpul favorabil trebuie folosit la 
maximum pentru punerea grabnică 
la adăpost a întregii recolte de po
rumb. comandamentul județean 
pentru agricultură a hotărit să fie 
mobilizate forțe suplimentare la 
cules, inclusiv din unele unități 
economice și instituții, astfel in
cit lucrările să se încheie in ur
mătoarele două-trei zile. Ca urma
re a măsurilor luate, simbătă si 
duminică ritmul culesului a sporit 
mult, ritm care, așa după cum ne-a 
informat inginerul Adrian Rogo- 
jeanu. directorul direcției agricole 
județene, urmează să crească in 
cursul zilei de luni. Culesul se va 
intensifica și ca urmare a concen
trării unui număr mai mare de 
combine și cupluri de remorci în 
consiliile care mai au mari supra
fețe de recoltat. Bunăoară, din 
consiliile agroindustriale Supur și 
Turț au fost dirijate mijloace me
canice spre unități din consiliile 
Moftin. Odoreu și Păulești.

Există diferente mari în ce pri

doar In proporție de 29 la sută. Toc
mai de aceea trebuie luate măsuri 
energica pentru a fi folosite la în
treaga capacitate mijloacele -de 
transport, astfel incit în această 
săptămină să fie puse la adăpost 
toata cele aproape 80 000 tone de 
porumb aflate în cimp și să se în
cheie livrările la fondul de stat.

Neculai AMIHULESEI 
corespondentul j,Scînteii"

vește stadiul recoltării intre diferite 
consilii agroindustriale. în timp ce 
unele consilii agroindustriale, unde 
culesul porumbului s-a desfășurat 
in ritm susținut, se situează cu 
realizări peste media județului (Va
lea Vinului — 80 la sută, Ardud — 
85 la sută), alte consilii agroindus
triale se situează sub posibilități 
(Sanislău — 69 la sută, Odoreu — 
70 la sută). Cu mult sub aceste ni
veluri se situează însă unitățile a- 
gricole din consiliul agroindustrial 
Moftin. care au recoltat doar 55 Ia 
sută din suprafața cultivată. Și a- 
ceasta din cauză că în aceste unități 
culesul porumbului înaintează a- 
nevoios, chiar și în aceste Zile. 
Bunăoară, in ziua de 16 octombrie 
au fost recoltate doar 20 de hectare.

Se desprinde deci necesitatea ca, 
îndeosebi în unitățile și consiliile a- 
firoindustriale râmase în urmă la 
cules, organizațiile de partid și 
consiliile populare să acționeze cu 
toată hotărirea pentru mobilizarea 
la recoltare a tuturor forțelor sate
lor, in vederea încheierii grabnice 
a acestor lucrări, acordindu-se tot
odată o atenție deosebită transpor
tului porumbului din cimp.

Octav GRUME ZA 
corespondentul „Scînteii"

OAMENI AȚMUNCH DIN_ AGRICULTURĂ!
Munciți fără preget pentru stringerea neintirziată a produselor 

aflate încă pe cimp, in vii, grădini și livezi! Folosiți toate mijloacele 
existente in comune pentru a transporta și înmagazina rapid întreaga 
recoltă! Livrați integral, in cel mai scurt timp, cantitățile de produse 
prevăzute la fondul de stat!

ÎN INDUSTRIE

ni oi Enui - inoeplinu winn si cu o luna in avans
Promptitudine in livrări și înaltă răspundere 

pentru culituteu fiecărei instaluții
în cele trei trimestre care au tre

cut din acest an, constructorii de 
utilaj petrolier de la întreprinderea 
„1 Mai" Ploiești și-au realizat pla
nul la export in proporție de 100,6 
la sută, onorindu-și toate contracte
le încheiate cu partenerii externi. 
„Sarcinile pe luna octombrie — ne 
spune economistul Nicolae Geor
gescu, de la compartimentul ex
port — sint mai mari decit in lu
nile anterioare. Amintesc numai 
faptul că in această lună trebuie 
finalizate și livrate la export patru 
instalații de foraj F-320-3 DH și un 
important număr de prevenitoare, 
agregate de cimentare, piese de 
schimb. întregul nostru colectiv 
s-a mobilizat puternic incă din pri
ma zi, a luat noi măsuri tehnico- 
organizatorice pentru ca pină la 
finele lunii să execute comenzile 
prevăzute, unele chiar în avans".

Ne-am aflat zilele acestea în 
citeva secții cu pondere importantă 
în realizarea producției destinata 
exportului și am constatat schim
bări atît în ce privește desfășurarea 
fluxului de fabricație, cit și in pri
vința întăririi controlului și asis
tenței tehnice. în secția mecanică I, 
unde se realizează capetele hidrau
lice, pompele de noroi, masa Ro
tary și alte componente ale insta
lațiilor de foraj, echipele de la 
montaj s-au reorganizat. Acum, ele 
sint mai mici ca număr și mai bine 
reprofilate pe operații. „în felul 
acesta, ne spune inginerul Vasile 
Dobre, productivitatea muncii creș
te, iar controlul lucrărilor poate fi 
efectuat cu mai multă exigență. 
Am mai luat totodată măsuri pen
tru Întărirea asistenței tehnice pe 
schimburi. Tehnologul Iosif Hriscu, 
maistrul Mircea Dumitrescu, tehni
cianul Costel Ciocoiu șl alți spe
cialiști au fost trecuți să lucreze in 
schimburile II și III. De asemenea, 
am stabilit ca șefii de secție să 
treacă, cu rindul, noaptea, prin 
ateliere pentru a urmări cum se 
lucrează in acest schimb și, la ne
voie, să ia măsuri. Hotărirea noas* 
tră este ca productivitatea muncii 
și calitatea să fie aceleași ca și in 
schimbul I".

în secția mecanică II, unde se 

fabrică în această lună pentru ex
port 15 instalații de prevenire, am 
stat de vorbă cu inginerul Dumi
tru Asofiei : „Colectivul nostru este 
hotărit să realizeze planul pe 
această lună în avans cu două-trei 
zile și, în același timp, să lichideze 
și restanțele la piesele de schimb.

LA ÎNTREPRINDEREA 
J MAP-PLOIEȘTI

Pentru aceasta am adus citeva mo
dificări procesului de fabricație. 
Am redus, bunăoară, ciclul de fa
bricație cu șase zile la prevenitoa
re, făcind direct in secție trata
mentele necesare la corpul și capa
cul de prevenitor. Pentru aceasta, 
am transferat la noi utilajele ne
cesare pentru tratamente. De ase
menea, in scopul asigurării unei 
calități superioare am trecut, la 
unele repere, de la forjarea liberă 
la sistemul de matrițare. Este ca
zul duzelor reglabile și a altor 12 
repere. Altor piese le-am adus mo
dificări constructive și am schimbat 
tehnologia de fabricație. Toate

[, OAMENI Aț MUNCIIJ ■ 
rească, pentru orga ■ 

nizarea exemplară a producției și realizarea integrală, cu o lună in ■ 
a planului de export pe acest an, pentru ridicarea nivelului ■ 

a/ competitivității produselor romanești pe piețele externe! H

răspundere

SATU MARE « Succese în îndeplinirea planului de export

aceste măsuri și altele vor asigura 
o creștere apreciabilă a productivi
tății muncii și ridicarea calității 
produselor. Ca atare, avem certitu
dinea că pină la finele anului vom 
putea fabrica 65 de instalații de 
prevenire in plus față de anul 
trecut".

Acțiuni de îmbunătățire a fluxu
rilor de fabricație, de organizare 
superioară a muncii s-au întreprins 
și in secția unde se produc sape 
cu role. Aici, colectivul s-a angajat 
ca peste planul fizic prevăzut pen
tru această lună să fabrice 2 000 de / 
sape din restanța lunilor trecute.' 
Peste tot s-au luat măsuri pentru 
întărirea ordinii și disciplinei in 
muncă, pentru creșterea rolului de 
organizator al maistrului.

Toți cei cu care am discutat 
— muncitori, maiștri, ingineri — 
au ținut să ne spună că sint hotă- 
rîți să realizeze cu inaltă răspun
dere sarcinile la export, să onore
ze exemplar sarcinile pentru fieca
re comandă, pentru ca întreprinde
rea să-și consolideze înaltul presti
giu pe care și l-a ciștigat pe piața 
externă.

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii “

Muncind cu răspundere și exi
gență pentru onorarea exemplară a 
contractelor încheiate cu partene
rii din străinătate, prestigiosul co
lectiv de la întreprinderea „23 Au
gust" Satu Mare a realizat planul 
la export pe întregul an. Ca și în

Decisive sînt buna organizare 
și disciplina în muncă

(Urmare din pag. I)
vul întreprinderii „Electro
motor" a găsit resurse pen
tru ca toate contractele cu 
termene de livrare în tri
mestrul IV pentru firme 
din Egipt. R. F. Germania, 
Italia, R. D. Germană, 
S.U.A., India, Irak. Dane
marca, Thailanda, Suedia și 
Austria să fie onorate in
tegral în cursul lunilor oc
tombrie și noiembrie, deci 
cu cel puțin o lună inainte 
de sfîrșitul anului. Conco
mitent. a fost încheiată in
tr-un timp record și pregă
tirea producției pentru rea
lizarea a 16 000 bucăți

anii precedenți, în acest an pon
derea produselor exportate este ri
dicată, reprezentind circa jumătate 
din totalul producției întreprinde
rii. Cele 10 tipuri de mașini de gă
tit cu gaze și alte mașini de uz 
casnic realizate pentru export — la 
cel mai înalt nivel de competitivi

motoare electrice pentru 
U.R.S.S. — una din cele 
mai mari comenzi din acest 
an. în prezent, se desfășoa
ră din plin fabricația aces
tora, existînd condiții certe 
pentru onorarea in avans a 
acestui contract perfectat în 
luna septembrie. Dealtfel, 
pe baza unui alt contract 
încheiat recent. In anul vii
tor întreprinderea „Electro
motor" va livra în U.R.S.S. 
un însemnat număr de mo
toare electrice, fapt care a- 
testă aprecierea de care sa 
bucură produsele întreprin
derii timișorene în tara ve
cină și prietenă.

în secția 20 am văzut 
la lucru pe bobinatoarele 
din brigada condusă de 
fruntașa in producție Ane
ta Sărăcuț, care prin hărni
cia și priceperea de care 
dau dovadă obțin substan
țiale sporuri de producție 
față de sarcinile de plan. 
Inginerul Ștefan Ghițuică, 
șef de secție, ne precizea
ză că la toate locurile de 
muncă se înregistrează în 
prezent randamente supe
rioare. Totodată, maximă 
răspundere se acordă cali
tății produselor. Printr-o a- 
sistență tehnică permanentă 
și competentă din partea 
personalului tehnico-ingi-

tate — sînt livrate in numeroase 
țări din Europa, Asia. Africa și 
Australia. Pînă la finele anului, 
întreprinderea va livra suplimentar 
la export produse în valoare de 
peste 20 tnilioane lei. (Octav Gru- 
meza, corespondentul „Scînteii").

neresc st prin Introducerea 
autocontrolului la fiecare 
loc de muncă, documentația 
tehnică de execuție este 
respectată cu rigoare, 
ceea ce asigură o înaltă ca
litate și fiabilitate tuturor 
motoarelor purtînd marca 
acestei întreprinderi.

Sînt temeiuri care certifi
că maturitatea și seriozita
tea profesională a acestui 
colectiv, care acționează cu 
responsabilitate și abnega
ție muncitorească pentru 
a-și respecta cuvîntul dat: 
onorarea tuturor comen
zilor la export pe acest an 
pină Ia începutul lunii de
cembrie.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația Uniunii Democratice a Poporului Finlandez
(Urmare din pag. I)
nale. A fost evidențiată necesitatea 
concertării și intensificării efortu
rilor pentru reducerea încordării și 
salvgardarea păcii, reluarea și con
tinuarea politicii de destindere, 
colaborare și respect al indepen
denței naționale.

în timpul convorbirii s-a relevat 
Importanța deosebită a edificării 
securității și cooperării pe continen
tul european, unde se află, în pre
zent, după cum se știe, cea mai 
mare concentrare de armamente, 
Îndeosebi nucleare. în acest cadru, 
au fost apreciate acordul realizat la 
Madrid de a se convoca, la începu
tul anului 1984, la Stockholm, con
ferința pentru măsuri de încredere 
ți securitate și pentru dezarmare în 
Europa, precum și înțelegerile con

Delegația parlamentara indoneziana
(Urmare din pag. I)
cate cu satisfacție relațiile statorni
cite între România și Indonezia pe 
plan politic, economic, tehnico-ști- 
ințific și în alte sfere de activitate. 
relații de rodnică colaborare, care se 
dezvoltă continuu atit pe tărîm bi
lateral. cit și in sfera vieții interna
ționale, în interesul popoarelor ro
mân și indonezian, al cauzei păcii și 
înțelegerii între națiuni. A fost sub
liniată marea importanță a vizitei 
efectuate de președintele României 
în Indonezia în 1982 pentru amplifi
carea raporturilor prietenești dintre 
cele două țări și popoare. Relevîn- 
du-se evoluția pozitivă a colaboră
rii bilaterale, s-a apreciat, totodată, 
că există largi posibilități de extin
dere a cooperării in domenii de in
teres reciproc. în acest context, a 
fost reliefat rolul parlamentelor și 
parlamentarilor din țările noastre în 
întărirea legăturilor de colaborare 
româno-indoneziene.

Schimbul de vederi în probleme 
Internationale a scos in evidentă ne
cesitatea opririi agravării climatu
lui politic mondial, reluării politicii 
de destindere, pace, colaborare și 
respect al independenței popoarelor, 
soluționării prin mijloace pașnice.

Secretarul general al Organizației pentru interzicerea 
armelor nucleare în America latină

(Urmare din pag. I)
telui Nicolae Ceausescu privind 
transformarea Balcanilor intr-o zonă 
a păcii, colaborării și bunei vecină
tăți. fără arme nucleare și baze străi
ne. precum și eforturilor demise pen
tru oprirea amplasării de noi rache
te cu rază medie de acțiune in Euro
pa. pentru retragerea și distrugerea 
celor existente.

De ambele părți s-a relevat marcă 
însemnătate a acțiunilor întreprinse

Vizita delegației parlamentare din Indonezia
Luni, președintele Marii Adunări 

Naționale, Nicolae Giosan, a avut o 
Întrevedere cu delegația parlamenta
ră indoneziană. condusă de Hard- 
jantho Sumodisastro, vicepreședinte
le Camerei Reprezentanților a Repu
blicii Indonezia.

în cursul întrevederii s-a exprimat 
satisfacția față de cursul ascendent 
al relațiilor dintre țările noastre. în
deosebi după vizita șefului statului 
român în Indonezia, și s-a evidențiat 
contribuția pe care parlamentele și 
parlamentarii din cele două țări pot 
să o aducă la intensificarea conlu
crării bilaterale, reciproc avantajoa
se, în direcția inițierii unor acțiuni 
de cooperare economică, tehnico- 
științifică, culturală și in alte sfere 
de activitate. S-a subliniat, totodată, 
necesitatea sporirii contribuției par
lamentelor la stăvilirea cursei înar
mărilor. pentru realizarea idealurilor 
de pace, progres și prosperitate ale 
popoarelor.

Tn aceeași zi, delegația a fost pri
mită de ministrul afacerilor externe. 
Ștefan Andrei. în cadrul convorbirii

Cronica
La București au început, luni, lu

crările colocviului internațional cu 
tema „Utilizarea rațională a surselor 
secundare de energie în economie și 
în special in industrie", organizat de 
Comisia Economică a O.N.U. pentru 
Europa.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 18 octombrie ora 20 — 21 
octombrie, ora 20. In țară : Vremea va 
deveni în general instabilă, în toate re
giunile țării. Cerul va fi temporar no- 
ros. Vor cădea ploi locale, care vor 
avea și caracter de averse și burnițe. 
La altitudinea de peste 1 800 metri, pre
cipitațiile vor fi și sub formă de lapo- 
viță și ninsoare. Vîntul va sufla slab, 
pină la moderat, cu intensificări tre

ȘTIRI S
• Turneele finale ale „Cupei cam

pionilor europeni" la popice s-au în
cheiat in localitatea vest-germană 
Plankstadt cu un dublu succes al c- 
chipelor românești Voința Tg. Mureș 
— la feminin și Aurul Baia Mare 
—la masculin, care au cucerit titlu
rile de campioane continentale.

în concursul feminin, formația 
Voința Tg. Mureș s-a clasat pe pri
mul loc cu 5 032 puncte. De remarcat 
că jucătoarele de la Voința Tg. Mu
reș iși adjudecă pentru a treia oară 
(a doua oară consecutiv) prețiosul 
trofeu.

La masculin, echipa Aurul Baia 
Mare a totalizat 10 931 puncte.

• în sala Floreasca din Capitală 
au luat sfîrșit întrecerile finale ale 
„Daciadei" la gimnastică ritmică.

Pe echipe, titlul de campioană a 
fost cucerit de C.S.S. Brașovia — 

venite de a se asigura continuita
tea procesului început la Helsinki, 
prin organizarea de noi reuniuni in 
perioada 1983—1986. S-a considerat, 
totodată, că, trebuie făcut totul 
pentru oprirea amplasării de noi 
rachete cu rază medie de acțiune, 
pentru retragerea și distrugerea ce
lor existente, pentru o Europă fără 
arme nucleare. A fost evidențiată 
însemnătatea pe care ar avea-o — 
in cadrul procesului de realizare a 
securității europene — crearea de 
zone denuclearizate in nordul Eu
ropei, in Balcani și în alte regiuni 
ale continentului nostru.

De ambele părți s-a subliniat că 
lupta pentru dezarmare este strins 
legată de lupta pentru lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale.

întrevederea a decurs intr-o at
mosferă cordială, prietenească.

prin tratative, a stărilor conflictua- 
le din diferite zone ale globului. A 
fost subliniată însemnătatea intensi
ficării luptei popoarelor pentru stă
vilirea cursei înarmărilor, pentru 
trecerea la dezarmare, in primul 
rind la dezarmare nucleară, pentru 
oprirea amplasării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune în Europa, 
pentru retragerea și distrugerea ce
lor existente, pentru reducerea chel
tuielilor militare și realizarea unui 
echilibru militar la un nivel cit 
mai scăzut.

A fost menționată necesitatea în
tăririi solidarității și dezvoltării co
laborării intre țările în curs de dez
voltare in vederea lichidării feno
menelor subdezvoltării și a decala
jelor economice existente în lume, 
edificării unei noi ordini economice 
mondiale, care să asigure tuturor 
statelor posibilități de dezvoltare, 
de progres economic și social.

S-a considerat, totodată. Că mase
le populare, opinia publică, parla
mentele pot și trebuie să-și aducă o 
contribuție activă la instaurarea unui 
climat de destindere, pace și cola
borare internațională.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, prietenească.

in numeroase țâri ale lumii pentru 
oprirea cursei înarmărilor, trecerea 
la _ dezarmare și, în special, la de
zarmare nucleară, S-a arătat că prin 
înfăptuirea acestui deziderat vital al 
popoarelor lumea,va.fi.eliberată, de 
soedtitil unui război distrugător. ,.i»r 
fondurile astfel' economisite vor pu
tea fi folosite la dezvoltarea și pro
gresul tuturor națiunilor.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

au fost evocate bunele relații de prie
tenie și colaborare dintre cele două 
țâri, subliniindu-se dorința comună 
de a se acționa, în continuare, pen
tru dezvoltarea și mai puternică a 
raporturilor bilaterale româno-indo- 
neziene. S-a procedat, de asemenea, 
la un schimb de păreri in legătură 
cu unele aspecte ale actualității poli
tice internaționale.

Oaspeții indonezieni au avut, de 
asemenea, o Întrevedere cu Alexan
dru Roșu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale. 
Au fost examinate probleme legate 
de dezvoltarea in continuare a schim
burilor comerciale și a colaborării 
economice dintre România și Indo
nezia.

La întrevederi a participat Moha
mad Isnaeni, ambasadorul Indoneziei 
la București.

Biroul Marii Adunări Naționale a 
oferit un dineu în onoarea delegației 
parlamentare indoneziene.

(Agerpres)

zilei
Lucrările colocviului — la care iatl 

parte reprezentanți din țări europene 
— au fost deschise de secretarul 
executiv al comisiei, Klaus Sahlgren.

Din partea țării noastre, partici- 
panții au fost salutați de ministrul 
energiei electrice, Trandafir Cocârlă. 

(Agerpres) 

cătoare predominînd din Rectorul sud- 
vestic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 4 și 12 grade, mai co ho
rite spre sfîrșitul intervalului, iar 
maximele între 10 și 20 de grade, pe 
alocuri mai ridicate. Condiții de ceață, 
dimineața și seara. în București : Vre
mea va deveni în general instabilă, cu 
cerul temporar noros. Va ploua și sub 
formă de aversă. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat, cu intensificări de 
scurtă durată predominînd din sectorul 
sud-vestic. Temperaturile minime vor 
oscila între 4 și 6 grade, iar cele maxi
me între 17 și 20 de grade. Dimineața 
ceață. (Liana Cazacioc, meteorolog de 
serviciu).

PORTI VE
108.S5 puncte, urmată de C.S.Ș. 1 
Constanta — 108,35 puncte.

La individual compus victoria a re
venit Doinei Stăiculescu (Flacăra 
roșie București).
• Turneul internațional feminin de 

șah de la Burgas a fost ciștigat de 
maestra româncă Eleonora Gogilea, 
care a totalizat 7,5 puncte din 9 po
sibile. Pe locurile următoare s-au 
clasat Petranka Ivkova (Bulgaria) — 
7 puncte. Mariana Pavlova, Tania 
Danova (ambele Bulgaria) — cu cite 
6.5 puncte, Loreta Crișan (România) 
— 4,5 puncte etc. '

în concursul masculin, disputat în 
„sistem elvețian" cu 74 de jucători, 
pe primul loc s-a situat Dobrotici 
Andreev (Bulgaria) — 8 puncte, ur
mat de Alexandru Crișan (România) 
și Iordan Iordanov (Bulgaria) — cu 
cite 7,5 puncte.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Dragă domnule președinte,
Vă scriu pentru a vă exprima mulțumirile mele pentru amabilitatea 

dumneavoastră de a mă fi felicitat cu ocazia zilei mele de naștere și pentru 
bunele urări pe care mi le-ați adresat.

Dezvoltarea relațiilor dintre România și Israel mă preocupă în mod 
deosebit și apreciez, totodată, rolul important pe care Excelența Voastră îl 
poate juca cu privire Ia evoluția evenimentelor în zona noastră. Aștept cu 
deosebit interes ziua în care ne vom putea întilni.

Vii mulțumiri pentru amabilele dumneavoastră urări, pe care, la rîndul 
meu, vi le adresez și dumneavoastră din toată inima.

Al dumneavoastră sjncer,

CHAIM HERZOG
Președintele statului Israel

ADUNARE FESTIVĂ 
consacrată aniversării a 25 de ani 

de la apariția revistei „Luceafărul"
Luni la amiază a avut loc în Ca

pitală festivitatea consacrată împli
nirii a 25 de ani de la apariția pri
mului număr al revistei „Luceafă
rul". săptăminal editat de Uniuhea 
scriitorilor din Republica Socialistă 
România, care, continuind și dezvol- 
tînd — în condițiile de astăzi — tra
dițiile progresiste ale presei noastre, 
desfășoară o activitate bogată, pres
tigioasa. aducînd contribuții remar
cabile la făurirea culturii noastre so
cialiste, la edificarea și formarea 
omului nou. înaintat, constructor 
demn și conștient al socialismului in 
țara noastră.

La adunarea festivă, desfășurată la 
Uniunea scriitorilor, au participat 
scriitori, membri ai colectivului re
dacțional al revistei sărbătorite, ac
tiviști de partid și ai organizațiilor 
de masă și obștești, redactori ai 
presei centrale și culturale, alți in
vitați.

Cuvintul de deschidere a fost ros
tit de tovarășul Dumitru Radu Po
pescu, președintele Uniunii scriito
rilor.

Participanții la festivitate au pri
mit cu deosebită emoție și bucurie 
decretul prezidențial prin care re
vistei „Luceafărul" i-a fost conferit 
Ordinul '„Meritul Cultural" clasa I, 
pentru contribuția adusă la afirma
rea și dezvoltarea artei și literaturii 
românești. Ia înfăptuirea politicii 
culturale a partidului și statului 
nostru, cu prilejul împlinirii a 25 de 
ani de la apariție. Prin vii și înde
lungi aplauze, toți cei prezenți și-au 
exprimat recunoștința față de partid, 
față de secretarul său general, pen
tru distincția acordată, care consti
tuie o expresie elocventă a grijii și 
prețuirii' de care se bucură creatorii 
din domeniul artei și literaturii, pre
sa social-culturală din țara noastră 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. cel mai iubit fiu al po
porului nostru.

înminind distincția, tovarășul Petru 
Enache, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, dirr însărcinarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a adresat colecti
vului redacțional, consiliului de con
ducere, colaboratorilor și cititorilor 
revistei un cordial salut tovărășesc, 
împreună, cu cele mai bune urări, 
cele mai calde felicitări bfertttti;'îfiil-‘; 
ta ' dîs.tihcțîe ’ emiteri fă. precum șt

ADUNARE FESTIVĂ
cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la înființarea 

Teatrului „Mihai Eminescu" din Botoșani
Duminică a avut loc la Botoșani o 

adunare festivă organizată cu prile
jui împlinirii a 25 de ani de Ia în
ființarea Teatrului „Mihai Eminescu" 
din localitate, eveniment ce coincide 
cu împlinirea a 145 de ani de la pri
ma reprezentație scenică in limba 
română în acest vechi centru cul
tural al țării. Au luat parte repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, oameni de cul
tură și artă, un numeros public.

în încheierea adunării, cei pre- 
tenți au adoptat, într-o atmosferă 
entuziastă, textul unei telegrame 
adresate TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se spune : 
Este un prilej potrivit Să vă încredin
țăm. mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
că toți participanții la această adu

Solemnitatea depunerii jurămîntului 
militar în școlile Ministerului 

Apărării Naționale
Duminică dimineața, în școlile mi

litare de ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri aparținind Ministerului 
Apărării Naționale a avut loc solem
nitatea depunerii jurămîntului mili
tar de către elevii anului I.

Eveniment cu profunde semnifica
ții patriotice și cetățenești, momentul 

’solemn al depunerii jurămintului s-a 
constituit intr-o impresionantă ma
nifestare a dragostei și devotamen
tului nețărmurit pe care viitoarele 
cadre ale armatei le nutresc față de 
patrie, partid și popor, față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, comandant suprem al for
țelor noastre armate.

Depunînd jurămintul sub faldurile 
drapelului de luptă — simbol al 
onoarei, gloriei și vitejiei mili
tare — tinerii elevi și-au exprimat 
hotărîrea de a nu-și precupeți efor
turile pentru a Îndeplini cu fermi

tv
PROGRAMUL l

11,00 Telex
11,05 Almanahul familiei
11.35 Dublura (color)
12.35 Desene animate
16.00 Telex
16.05 Laureați ai Festivalului național 

„dotarea României"
16.25 Clubul tineretului
17,00 Viața școlii
17,50 1001 de seri
20.00 Telejurnal (parțial color). • Pen

tru dezarmare, pentru pace
20.20 Actualitatea in economie
20.35 Videotecă internațională (color) 
21,05 Munca, izvor al bunăstării. Retri

buția tarifară și partea variabilă a 
veniturilor oamenilor muncii

21.20 Teatru TV : „Tmblinzirea îndărăt
nicei- de William Shakespeare. 
Prima parte

22.20 Cîntă frații Petreuș
22,30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal • Pentru dezarmare, 

pentru pace
20.20 Buletin rutier al Capitalei
20,35 Salonul TV al artelor plastice
21,23 Seară de muzică românească 
22,30 Telejurnal 

urarea de noi și prestigioase succese 
în activitatea de viitor pe care re
vista „Luceafărul" este chemată să 
o desfășoare pentru înnobilarea vie
ții spirituale a societății, pentru pro
gresul continuu al artei și literaturi: 
noastre, socialiste, revoluționare.

în numele colectivului redacțional, 
al colaboratorilor, tipografilor și citi
torilor. redactorul-șef al revistei. 
Nicolae Dan Fruritelată. a dat glas 
profundei recunoștințe față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. pentru ma
rea încredere și cinste care și-au gă
sit expresie vie in conferirea Înaltei 
distincții, precum si hotăririi ferme, 
nestrămutate de a face din inestima
bilele orientări și îndemnuri adresa
te scriitorilor de secretarul general 
ai partidului un program permanent 
de muncă si angajare comunistă pen
tru realizarea unei reviste care să 
exprime spiritul revoluționar al epo
cii in care trăim.

Au transmis cuvinte de salut re
vistei sărbătorite Alexandru Bălăci, 
vicepreședinte al Uniunii scriitorilor. 
Ion Stefănescu. prim-vicepresedinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste. Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de științe sociale 
si politice, poetul Mihai Beniuc. Pan- 
telimon Găvănescu. prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., Nicolae Dragoș. prim- 
redactor-sef adjunct al ziarului 
„Scinteia", George Ivașcu. direc
torul revistei „România literara', 
criticul literar Mihai Ungheanu. în 
cuvintul lor, vorbitorii au relevat că. 
in răstimpul unui pătrar de veac, re
vista „Luceafărul" s-a manifestat, în 
cadrul presei noastre literare, ca un 
factor activ în promovarea creației 
noi. miiitind, in spiritul orientărilor 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru promovarea unor creații cu 
adevărat valoroase, menite să pună 
în lumină. în cel mai înalt grad, răs
punderea omului de artă față de pa
trie și popor, față de cauza afirmă
rii continue a culturii și artei noas
tre. socialiste.

într-o atmosferă entuziastă, de vi
brant atașament la politica partidului 
și statului nostru, participanții la 
adunarea festivă au adoptat, cu pro
fundă satisfacție, textul unei te
legrame adresate TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU. cei prezenți 
dind expresie directă dragostei ne
mărginite. recunoștinței fierbinți pe 
care le nutresc față de Partidul Co- 
mthiiat Român, față de secrctarul său 
gerWrtiL - 

nare, activiștii culturali din județ ne 
vom pune fără contenire munca ș» 
talentul nostru in slujba poporului, 
spre a lăsa viitorului inestimabile do
cumente umane, vii imagini ale unei 
societăți statornic însuflețite de di
namismul faptei și acțiunii dumnea
voastră, de spiritul revoluționar pe 
care ii promovați cu atita consecven
ță. Sintem hotărîți să ne facem mai 
bine datoria noastră de artiști comu
niști, să ridicăm la cote mai inalte 
intreaga activitate de educație poli- 
tico-ideologică și artistică, răspun
zând in acest fel grijii pe care o ară- 
tați culturii și artei, înfățișării ora
șului și județului nostru, întregii 
țări, pentru ca ea să devină mai 
prosperă, o țară a belșugului și a 
păcii.

(Agerpres)

tate și la un înalt nivel calitativ sar
cinile ce le revin din documentele 
Congresului al XII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, din 
Directiva comandantului suprem, ce
rințele formulate de secretarul gene
ral al partidului cu prilejul deschi
derii noului an de învățămînt. Ei 
și-au reafirmat voința de a acționa 
cu inaltă responsabilitate pentru a 
se forma, pe baza prevederilor doc
trinei militare naționale, ca priefepuți 
instructori și educatori, cu o temei
nică pregătire politico-idedlogică, 
militară și de specialitate, cu înaltă 
conștiință patriotică și politică, revo
luționari înflăcărați, buni propagan
diști ai politicii partidului și «tatălui 
nostru. Tinerii care au depus jură- 
mîntul militar s-au angajat să nu 
precupețească nici un efort pentru 
a-și indeplini cu cinste îndatoririle 
ce le revin față de patria noastră li
beră și independentă — Republica 
Socialistă România.

cinema
• Pe malul etlng al Dunării albastre : 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11.13; 13.30; 
15.45; 18; 20,15, MELODIA (12 06 88) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15. GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,30; 15; 17,30; 20.
• Balul de stmbătă seara : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20.
• Program de desene animate — 9,30; 
12; 14,30; Ciprian Porunibescu — 
16,15: 19: DOINA (16 33 38).
• Nea Mărin miliardar : BUZEȘTI 
(50 43 58) —9: 11: 13; 15; 17: 19.
• Baloane de curcubeu — DACIA 
(50 33 94) — 9: 11.15; 13.30; 15.45: 18; 
20, ARTA (21 31 86) — 17: 18.45; 20,30.
• întoarcerea din iad : DRUMUL 
SARI! (31 28 13) — 15,30: 17,30; 19,30.
• Un suria tn plină vară : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Misterele Bucureștilor i CIULEȘTI
(17 53 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20. MIORIȚA (14 27 14) - 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20, COSMOS (27 54 95) 
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30: 17,30: 19,30.
• Aventuri la Marea Neagră : PA
CEA (60 30 85) — 15; 18.30; FLOREAS
CA (33 29 71) — 9; 12; 16; 19.
• Albinuța i SCALA (11 03 72) - 9;

VIBRANT ECOU Al MOBILIZATOARELOR CHEMĂRI 
IU TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAOSESCB, AL APELULUI

HMIM KMBCMTIH SI BNffHîll SOCMUSTE

Cu forțe unite pentru înfăptuirea dezarmării, 
pentru pace in lume!

ADUNĂRI Șl MITINGURI ALE OAMENILOR MUNCII

Ieri, la adunarea de la Institutul de fizică și inginerie nucleară de pe platforma Măgurele
Foto : S. Cristian

„Oamenii de știință de pretutindeni să pună activitatea lor 
in slujba păcii și progresului, nu a războiului!“

'• Prin natura muncii lor. cei ce 
lucrează in cadrul Institutului de 
fizică si inginerie nucleară de pe 
platforma Măgurele cunosc rolul 
deosebit al atomului pus in slujba 
dezvoltării societății, a civilizației 
umane. Tot ei sint cei care cunosc 
cel mai bine si forța distrugătoare 
a atomului pus în slujba războiu
lui. Sint realități care au fost puse 
cu prisosință in evidentă eu pri
lejul impresionantei adunări pen
tru dezarmare și pace ce a avut 
loc. luni, în orășelul fizicii româ
nești. pește 1 000 de participant! 
exprirmndu-ji adeziunea, deplină 
la inițiativele de . pace ale pre- 
ȘedlnWiâi " Nlrelab Omtșescu, ia 
CheTrt.'if'îie însuflețltoare ale Ape
lului F.D.U.S.

„Ca oameni de știință, sublinia 
tn cuvintul său cercetătorul Dan 
Ploștinaru. președintele O.D.U.S., 
ne dăm seama ce reprezintă risi
pa de energie și minte omenească 
puse in serviciul perfecționării ar
melor. al multiplicării avioanelor, 
bombelor, rachetelor. Ca fizicieni, 
știm —mult mai exact ca alții — 
întregul adevăr despre puterea 
atomului. Ca români, sintem mîndri 
că poporul nostru, unit în ju
rul președintelui Nicolae Ceaușescu, 
și-a asumat nobila misiune de pace 
și se află angajat cu toate puterile

Fonduri pentru dezvoltare, nu pentru înarmări!
Mii de locuitori ai orașului Ilîr- 

șova — muncitori, intelectuali, lu
crători agricoli, elevi — au parti
cipat la o însufleți toare adunare 
consacrată păcii și dezarmării.

Conștient de încordarea existen
tă în lume la ora actuală — spunea, 
în cuvintul său. Viorel Oancă — 
situație datorată cursei înarmări
lor, mă alătur și eu. un marinar al 
Dunării albastre, glasului tuturor 
cetățenilor patriei pentru dezarma
re și pace. Dorim ca apele Dunării, 
pe malul căreia trăim, să nu fie 
tulburate de elicele navelor de 
război, minele și bombele de orice 
fel. pentru ca navele noastre să 
ducă fără grijă in lume mesajul 
de pace și prietenie al poporului 
român. Preocupate de viitorul fa
miliilor noastre — spunea repre
zentanta femeilor din acest oraș. 
Maria Bucșan — de educarea tine
rei generații, de viitorul întregii 
națiuni, și noi, femeile din acest 
colt de țară, ne afirmăm hotărîrea 
de a nu permite tulburarea păcii 
pe nâmint. Nu vrem școli transfor
mate in spitale, ci scoli unde copiii 
noștri să învețe să devină construc
torii societății socialiste si comu
niste !

Secretarul organizației P.C.R. 
de la întreprinderea „Energia", 
Tudor Nădrag, afirma : „în pre
zent. omenirea cheltuiește 1.4 mili
oane dolari. în fiecare minut, pen
tru înarmări, iar această risipă de- 

v..

11,13; 13,30; 13,4»; 18; 20,15, FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11,15; 13.30; 15,43: 18; 
20,13, MODERN (23 71 01) — 9: 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• B.D, intră în acțiune : FtACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Aleargă cu mine : TIMPURI NOI 
(15 81 10) — 9: 11; 13.15; 15,30; 17.45. 20.
• Drumul spre victorie : SALA MICA
A PALATULUI — 17; 20, PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,43; 14.30; 17,15: 20, 
BUCUREȘTI (15 61 84) — 8,45: 11,15:
14; 17; 19,30, FEROVIAR — (50 51 40) 
— 8,45: 11,15: 14: 17; 19.30, FLAMURA 
(83 77 12) — 9: 11.30: 14,15; 17; 19.45.
• Călărețul cu catul de aur : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20.
• Vraciul : UNION (13 49 04) — 9; 12; 
16; 19.
• Fiul Măriei : LIRA (31 71 71) —
15,30; 18; 20.
• Șatra — 9; 11,15; 13,30; 15.43; 18:
Chirurgul Schroth — 20 : VIITORUL 
(11 48 03).
• Fata care vinde flori : AURORA
(35 04 66) — »; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
• S-a intîmplat Ungă Rostov t POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Bobby Deerfield : STUDIO
(59 53 15) — 10: 12.30; 15.45; 18; 20.15.
• Cariera mea strălucită s CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. 

gale în lupta pentru viitorul omeni
rii si pentru demnitatea omului".

Reluînd ideea, cercetătoarea Ste
fania Spiridon, președinta comisiei 
de femei, a spus : „Noi acționăm 
in permanență pentru utilizarea 
energiei nucleare în scopuri paș
nice, pentru bunăstarea poporului 
și nu pentru război. De aceea răs
pundem cu insuflețire chemării 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, spre 
a nu lăsa să se aprindă focul 
războiului. Femeile din Institutul 
de fizică și inginerie nucleară 
sint ferm hotărite să apere liniștea 
fâm'iliilor ihr, ; a copiilor lor, 
punînd în slujba patriei cunoștin
țele dobîpdite și toată puterea 
Mr "de' rii'uhfâ, ' avîhd în.’ față' 
exemplul luminos al tovarășei 
Elena Ceaușescu. care, ca om de 
știință, ea președinte al Comitetu
lui Național Român „Oamenii de 
știință și pacea", militează neobosit 
pentru ca oamenii de știință de 

Ca specialiști în domeniul fizicii și energiei nucleare, ca militanți 
activi în cadrul Comitetului National Român „Oamenii de știință și 
pacea", condus cu înaltă răspundere și fierbinte patriotism de tovarășa 
Elena Ceaușescu. sintem pe deplin conștienți de dezastrul iremediabil 
pe care l-ar aduce un război în care s-ar face uz de tehnica modernă 
și in primul rind de cea nucleară. Sintem convinși că noua dumnea
voastră inițiativă de pace, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, se va bucura dc adeziunea tuturor forțelor iubitoare de 
pace, va stringe in jurul ei pe toți iubitorii de pace și viață, va pola
riza intreaga omenire progresistă.

turnează sumele ce ar trebui chel
tuite pentru investiții in folosul 
societății omenești, al dezvoltării 
prezente și viitoare, pentru lichi
darea subdezvoltării. Alături de 
oamenii muncii din întreaga tară, 
și noi. muncitorii de Ia „Energia" 
Hîrșova. ne pronunțăm hotărît pen
tru stoparea cursei înarmării, și 
in special a înarmărilor nucleare", 
„Vrem să trăim pentru ca să pu
tem dezvolta civilizația pe care 
omenirea a făurit-o de-a lungul 
mileniilor, cerem părinților noștri 
să facă totul pentru ca noi să

Cu sentimente de nețărmurită dragoste și aleasă stimă, participanții 
Ia mitingul pentru dezarmare și pace din orașul Hirșova. județul Con
stanța, iși exprimă adeziunea fierbinte pentru necontenita dumnea
voastră activitate desfășurată in scopul întăririi păcii, pentru neampla- 
sarea de noi rachete în Europa, pentru retragerea și distrugerea celor 
existente, pentru dezarmare, pentru o lume fără războaie, o lume a 
păcii. Sintem hotărîți să acționăm cu o înaltă responsabilitate, să 
facem tot ce depinde de noi pentru a se ajunge la instaurarea unui 
climat de. liniște și încredere intre popoare, contribuind astfel la în
făptuirea idealurilor de pace și progres ale umanității.

Participanta la adunări și 
mitinguri au trimis scri
sori ambasadelor V.R.S.S. și 
S.U.A. la București, ambasa
delor tuturor statelor euro
pene, precum și mesaje că
tre Organizația Națiunilor

• Vlstnd ta Zambezi : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16: 18: 20.
• Hercule cucerește Atlantida : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15.
• Elvis : GRIVTȚA (17 08 58) — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20, VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20,15.
• Omul păianjen se Întoarce : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 11; 13; 15; 17,15; 
19,30.
• Cascadorul Hooper : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17.15; 19,30.
• Despărțire temporară : TOMIS 
(21 49 46) — 9: 12; 16; 19.
• Vulcanul : CULTURAL (83 50 13) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) ; Gaițele (amînat din 1 X) — 
19,30; (sala Atelier) : Fata din Andros 
— 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România) : Recital de 
Violoncel Petra Maria Szabo — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 

pretutindeni să pună rezultatele 
muncii lor in slujba păcii și pro
gresului".

între cei care au luat cuvintul 
s-a numărat — in numele tineri
lor din institut — și Marian Pir- 
log. secretarul comitetului U.T.C., 
care a spus : „Noi, tinerii ce 
lucrăm iii domeniul fizicii nu
cleare, sintem îndreptățiți și datori 
să ne aflăm in linia întii în cadrul 
uriașei desfășurări de forțe ale 
păcii din țară și din lume : dorim 
să înlocuim starea de echilibru 
instabil „pe vîrfuriie rachetelor 
nucleare" cu starea de echilibru 
stabil, 'lipsită"de ai'md;- în. care 
pacea să devină ’ o certitudine și, 
.odjjițy ..eu . e.m, dreptul la exis
tență".’

In telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de participanții 
la adunare, într-o atmosferă de pu
ternică vibrație patriotică, se spune, 
între altele : 

trăim în pace. Nu dorim să cunoaș
tem ce inseamnă război" — spunea, 
la rindul său, eleva Gabriela Ciurea, 
de la Liceul industrial Hirșova. în 
același spirit s-au pronunțat și 
Gheorghe Cabuz, secretarul comi
tetului orășenesc de partid. Cornel 
Letcă, directorul Băncii agricole. 
Stănuța Iancu, secretarul , comite
tului orășenesc al U.T.C. în cadrul 
adunării a fost adoptat textul unei 
telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care se spu
ne. printre altele :

Unite, în care se adresează 
chemarea de a se întreprin
de acțiuni pentru curmarea 
cursei înarmărilor, in primul 
rind, a celor nucleare, pentru 
înfăptuirea dezarmării și asi
gurarea păcii.

(sala Schitu MăgureanU, 14 73 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19; (sala 
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Anchetă 
asupra unui tinăr care nu a făcut ni
mic — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Bal mas
cat — 18.
• Teatrul Mio (14 70 81) : Richard al 
Itl-Iea — 17,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 10.30,
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Tur
nul de fildeș — 19.
• Teatrul Giuleștt (sala Majestic, 
14 72 34) : Jean, fiul lui Ion — 19.30.
• A.R.I.A. (13 53 75, la Palatul Spor
turilor șl Culturii) : Concert extraor
dinar de muzică DISCO cu „Sara
gossa Band" — 17; 20.
• Teatrul satfric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
H-lea — 19.30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe ulița satului — 19.
• Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45) : 
Mult zgomot pentru nimic — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
și dacă se invtrtește — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Noul nostru vecin — 10; Încotro, că- 
luțule? — 17.
• Circul București (11 01 20): Popeye 
marinarul și corabia veseliei — 19,30.
• Estrada Armatei (13 60 64) : Es
trada tn croazieră — 19,30.
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Vizita președintelui Nicolae Ceausescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
așteptată cu profund interes și satisfacție 

de poporul Republicii Malta

/
j

\Europa și întreaga lume să fie\

Voința unanimă a popoarelor europene;
\ 
\

LA VALLETTA 17 - Trimisul Agerpres, Gheorghe Călin, transmite : 
Capitala Maltei, La Valletta, s-a pregătit intens pentru vizita oficială de 
prietenie pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o va efectua in' 
această țară, la invitația președintelui Republicii Malta, Agatha Barbara, 
și a primului ministru, Dom Mintoff.

Preparativele nu au privit însă 
numai capitala sau Palatul prezi
dențial San Anton, din vecinătatea 
orașului Attard. care-i va găz
dui pe inalții oaspeți români, ci 
si alte localități, ale căror obiec
tive economice, turistice sau mo
numente istorice sînt incluse în 
bogata agendă a vizitei. De cînd, 
in urmă cu citeva zile, presa mal- 
teză a anunțat vizita și a prezen
tat date biografice ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu si tovarășei 
Elena Ceaușescu. interesul pentru 
acest moment politic cu profunde 
semnificații pentru evoluția rela
țiilor dintre cele două țări a fost 
lesne reperabil pretutindeni. Acest 
fapt a fost ilustrat și de difuzarea 
la postul maltez de televiziune, in
tr-un interval de maximă audien
tă. a unui comentariu dens, refe
ritor la politica activă și realistă 
a României, consacrată păcii și 
dezarmării, reluării si consolidării 
politicii de destindere, sporirii în
crederii și colaborării dintre na
țiuni. înfăptuirii unei noi ordini 
economice internaționale. Comen
tariul a subliniat rolul hotăritor al 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
elaborarea si promovarea acestei 
politici, caracterizînd ideile și ini
țiativele șefului statului român 
drept curajoase, constructive, de 
larg ecou internațional.

In atmosfera ce domnește în ca
pitala malteză. specifică pregătiri
lor pentru un asemenea eveniment 
politic, se regăsesc satisfacția față 
de vizita șefului statului român, în
crederea că ea se va încheia cu re
zultate pozitive pentru ambele țări.

In acest sens, șeful Departamen
tului Informațiilor, PAUL MIF- 
SUD, declara : ., Poporul nostru
așteaptă cu multă nerăbdare și 
plăcere să ureze bun sosit pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
doamnei Elena Ceaușescu, cind vor 
veni pe pămintul maltez ca oaspeți 
ai președintelui Republicii Malta, 
Agatha Barbara, și ai primului 
ministru, Dom Mintoff. Sintem si
guri că această vizită va contribui 
la stringerea legăturilor bune 
care există deja intre Malta și 
România, atit pe plan politic, 
cit și economic. Ca rezultat al 
acestei vizite, popoarele roman Și 
maltez vor acționa mai mult și 
mai strins pentru pace in lume, 
problemă vitală, pentru care atit 
președintele Nicolae Ceaușescu, cit 
și primul ministru Dom Mintoff au 
militat cu asiduitate in îndelungata 
lor activitate politică".

La rindul său, secretarul gene
ral al Uniunii Generale a Sindica
telor din Malta, GEORGE AGIUS, 
a spus :

„Malta și România au poziții ase
mănătoare in multe probleme in
ternaționale, intrucit aspirațiile lor 
coincid. Acțiunile României, iniția
tivele președintelui Nicolae 
Ceaușescu in ceea ce privește 
pacea, independența și securitatea 
pe continentul european, în zona 
Mediteranei, dar și in alte regiuni 
ale lumii explică prestigiul de care 
se bucură politica românească pe 
plan internațional, fiind o poli
tică ce urmărește scopuri nobile. '

Noi, ca membri ai sindicatelor, 
ne bucurăm că o personalitate atit 

de cunoscută ca președintele 
României și-a început activitatea 
politică in cadrul clasei munci
toare. Muncitorii din Malta folosesc 
acest prilej atit, de favorabil — 
vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu — pentru a transmite 
clasei muncitoare din România 
un salut frățesc și urări de pro
gres. pace și bunăstare".

„Aici, in Malta, sint cunoscute 
realizările României in dezvol
tarea sa liberă, acțiunile și 
inițiativele pe care le are pe

Reprezentanți ai vieții po
litice, exponenți ai opiniei 
publice, presa maitezâ 
elogiază personalitatea 
președintelui României, 
politica de pace și cola
borare internațională pro
movată constant de țara 

noastră

plan internațional — a arătat 
prof. LAWRENCE ELLUL, secreta
rul consiliului de conducere al Uni
versității din Malta. De. aceea, 
România este o țară ce și-a ciști- 
gat simpatia maltezilor. Știm că 
președintele Nicolae Ceaușescu este 
un conducător politic lucid, realist, 
care luptă atit pentru progresul tă
rii. sale, cit și pentru ca pacea și 
înțelegerea să domnească in lume, 
în același timp, ca oameni de știin
ță, sintem în măsură să apreciem 
valoarea deosebită a cercetărilor 
științifice desfășurate de doamna 
Elena Ceaușescu, importanta lucră
rilor sale.

Sintem bucuroși să primim vizita 
în Malta a președintelui României 
și a doamnei Elena Ceaușescu. in
trucit ne dăm seama că intilnirile 
dintre conducătorii țărilor noastre 
vor contribui la dezvoltarea legătu
rilor de prietenie si conlucrare din
tre Malta și România. Sintem deo
sebit de onorați și ii vom întîmpi- 
na pe inalții oaspeți cu cea mai 
aleasă stimă și considerație".

Semnificative pentru sentimente
le cu care poporul maltez întimpi- 
nă vizita înalților soli ai poporului 
român sînt și opiniile exprimate de 
presa din capitala malteză.

Astfel, săptămînalu'l de limbă en
gleză ..WEEKEND CHRONICLE" a 
publicat în deschiderea paginii de 
politică externă un articol însoțit 
de portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în care se apreciază că 
vizita are o mare importanță pen
tru dezvoltarea legăturilor dintre 
cele două țări.

„Ca și Malta — se spune în ar
ticol — România consideră că. in
diferent de mărime sau nivel de 
dezvoltare, fiecare țară are atit 
dreptul cit și datoria de a se face 
ascultată, de a participa cu respon
sabilitate la. rezolvarea problemelor 
cardinale ale lumii de azi".

Prezentî.nd principalele coordona

te ale politicii externe românești, 
săptămînalul maltez subliniază că 
„problemele păcii și securității 
mondiale ocupă un loc prioritar in 
preocupările României, constituind 
o aspirație tradițională a poporului 
român.

Prin vocea președintelui său, 
cea mai autorizată voce a națiunii, 
România a exprimat în repetate 
rinduri opțiunea sa pentru pace, 
dezarmare, pentru renunțarea la 
forță, împotriva amestecului in 
treburile interne ale altor state, 
pentru soluționarea pe cale poli
tică a diferendelor".

La rindul său, cotidianul 
„L’ORIZZONT" a publicat un 
articol, împreună cu portretele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, referi
tor la vizita șefului statului ro
mân in Malta. In articol sint pre
zentate date biografice ale pre
ședintelui României, cuprinzind, 
totodată, referiri la bogata sa 
activitate pe plan intern și inter
național.

Intr-un alt articol, cotidianul 
apreciază că amploarea relațiilor 
țării noastre cu statele in curs de 
dezvoltare demonstrează impor
tanța acordată acestei probleme în 
cadrul politicii externe românești, 
constituind totodată o expresie a 
solidarității sale cu lupta acestor 
popoare împotriva neocolonialis- 
mului. pentru consolidarea eco
nomiilor lor naționale si întărirea 
independenței lor.

în comentariul său dedicat vizi
tei, săptămînalul „IT-TORCA" a 
făcut ample referiri la politica ex
ternă realistă și constructivă pro
movată de România, de președinte
le său. Prezentind poziția tării 
noastre in legătură cu necesitatea 
sporirii rolului țărilor mici și mij
locii, al statelor în curs de dezvol
tare la soluționarea marilor proble
me ale lumii contemporane, comen
tariul evidențiază că „România își 
demonstrează cu toată tăria încre
derea in acest principiu, iar activi
tatea sa importantă pe arena inter
națională, lupta sa neobosită pentru 
o lume mai bună se bucură de o 
largă recunoaștere pe plan inter
national".

„Acțiunile și, inițiativele Româ
niei — se arată in comentariu — au 
fost concepute de președintele 
Nicolae Ceaușescu, care este recu
noscut în lumea de azi ca o perso
nalitate politică proeminentă, fiind 
prețuit pentru ideile sale, valoroase 
nu numai pentru tara, sa, ci și pen
tru alte țări care doresc pacea, li
bertatea și independența. Romănid- 
Ceaușescu sint două nume ce s-au 
asimilat reciproc, avind aceeași 
identitate, același prestigiu inter
național".

Referindu-se la locul central pe 
care îl ocupă problematica păcii si 
dezarmării jn politica internaționa
lă a țării noastre, comentariul rele
vă că „poziția României in ceea ce 
privește lupta pentru pace a de
venit tot mai cunoscută in lume de 
cind Nicolae Ceaușescu a devenit 
conducătorul tării". „România con
sideră că salvgardarea păcii este 
problema fundamentală a zilelor 
noastre, ea pronuntîndu-se cu toată 
hotărirea și acționind consecvent 
pentru oprirea cursei înarmărilor", 
subliniază săptămînalul.

Despre vizita oficială de priete
nie pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o va efectua in 
Malta a informat, la rindul său, 
cotidianul de limbă malteză „IL- 
HAJJA". care inserează, totodată, 
portretele înalților oaspeți români.

I eliberate de primejdia nucleară!\
„Săptăminii păcii", 
tot cuprinsul țării \ 

au fost demonstrațiile și alte adu- i 
nări și manifestații de protest des- 
fășurate la Bremerhaven, Kassel, ț 
Frankfurt pe Main, Kdln. Bonn și t 
Miinchen, precum și în orașele din * 
bazinul Ruhrului. Peste 30 000 de fe- 1 
mei au demonstrat, luni, in diferite < 
orașe din R. F. Germania, pentru a )
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R.F.G. ! La începutul 
mari manifestații pe' - - 

BONN. Mai multe sute de mii de
/ persoane au participat, simbătă și
’ duminică, la diferite acțiuni din
I cadrul „Săptăminii păcii", organi- 
■ zată de mișcarea pentru pace din 

R.F. Germania în intervalul 15—22 
octombrie, a anunțat duminică la 
Bonn un purtător de cuvînt al Co
mitetului de coordonare al mișcării 
pentru pace. El a apreciat că 
această participare masivă trebuie 
interpretată ca un indiciu că „ma
joritatea populației continuă să 
ceară guvernului vest-german să 
nu instaleze noi rachete atomice 
americane în R.F.G.". Purtătorul 
de cuvînt a menționat că centrul 
de greutate al acțiunilor de masă

\ 
\
\ 
\ 
\ 
\
\

Căile de acces ale bazei militare americane de la Bremerhaven au 
fost blocate de mii de manifestanți care protestează împotriva amplasării 
de noi rachete nucleare pe teritoriul R.F.G.

„Este necesar să se acționeze pentru a nu fi 
instalate noile rachete" 

declară secretarul general al P. C. Italian
— Secretarul general al
Comunist Italian, Enrico

■, consideră, intr-un inter-
,1’Unită", că

* 
s 
ț ROMA.

. Partidului
l Berlinguer,
? viu acordat ziarului „i unna-, uu
* instalarea in Europa occidentală a 

celor 572 de rachete nucleare ame
ricane cu rază medie de acțiune de

i tip „Pershing-2" și „Cruise" „va an- 
] trena o nouă cursă a înarmărilor", 
ț precum și un nou „salt tehnologic" 

care vor spori insecuritatea pentru 
întreaga lume, informează agenția 
France Presse. De aceea — â ară
tat Berlinguer — este necesar să. 
se acționeze pentru a nu fi insta-

Marș pentru pace în Franța

\ 
\

*

PARIS — în Franța a început 
campania de toamnă de luptă pen
tru pace, care va culmina in zilele 
de 22 și 23 octombrie cu mari ma
nifestații la Paris și în alte cinci 
orașe ale țării — anunță agenția 
France Presse. La inițiativa Mișcă
rii pentru pace din Franța, primele

In Norvegia a început 
pentru dezarmare 

antirăzboinice. „Săptămîna de luptă 
pentru dezarmare" se va încheia 
printr-o amplă manifestație care 
va avea loc la Oslo. Peste 500 de 
organizații sindicale, de femei, ti
neret și obștești au chemat Stor- ; 
tingul (parlamentul țării) să adopte ț 
o rezoluție prin care să ceară gu- t 
vernului să se pronunțe împotriva ’ 
desfășurării noilor rachete nuclea- ț 
re pe continentul european. |

OSLO. — în Norvegia a inceput 
„Săptămîna de luptă pentru dezar
mare", inițiată de mișcarea antirăz
boinică „Nu armelor nucleare !“. în 
cursul acestei ample manifestații 
vor avea loc demonstrații, mitinguri 
și seminarii consacrate probleme
lor dezarmării, în primul rînd dez
armării nucleare, creării unei zone 
denuclearizate în nordul Europei, 

ț vor fi organizate expoziții de afișe 

protesta împotriva riscului unei 
catastrofe nucleare. Cu ocazia Zi
lei femeii, prevăzută in cadrul 
„Săptăminii păcii", sule de mani
festații au avut loc in principalele 
orașe ale țării.

A.F.P. arată că, potrivit unor es
timări, manifestațiile similare pro
gramate pentru simbăta viitoare 
vor reuni peste 2 000 000 de oameni.

late noile rachete in Europa, și pen
tru a le reduce pe cele existente. 
Apreciind că negocierile sovieto-a- 
mericane de la Geneva privind eu- 
rorachetele „bat pasul pe loc", el a 
propus ca „la masa tratativelor să 
se așeze și alte state membre ale 
N.A.T.O. și ale Tratatului de la 
Varșovia".

în sfirșit, Berlinguer a precizat 
că a cerut organizarea în Senatul 
italian a unei dezbateri asupra eu- 
rofachetelor, deoarece instalarea 
rachetelor „nu poate avea un ca
racter automat".

grupuri de manifestanți au pornit 
intr-un marș al păcii din orașele 
La Rochelle și Strasbourg. Lor li se 
vor alătura alte grupuri in zilele 
care urmează de la Nisa, Marsilia, 
Lyon, Bordeaux. Manifestațiile vor 
reuni, potrivit aprecierilor, peste 
100 000 persoane.

„Săptămîna de luptă

Pentru a participa la lucrările celei de-a XXXVII-a 

ședințe a sesiunii C.A.E.R.

Delegația Republicii Socialiste România, 
condusă de primul ministru al guvernului, 

tovarășul Constantin Dâscălescu, a sosit la Berlin
BERLIN 17 (Agerpres). — Luni 

a sosit la Berlin delegația Republi
cii Socialiste România, condusă de 
■tovarășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-minis- 
tru al guvernului, care va participa 
Ia lucrările celei de-a XXXVII-a 
ședințe a sesiunii Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La sosirea pe aeroportul SchOne- 
feld. delegația a fost intimpinată de 
Willi Stoph. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G.. președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., Paul Verner, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
secretar al C.C. al P.S.U.G.. Gerhard 
Schiirer, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării, 
Gerhard Weiss, vicepreședinte al

Conferința miniștrilor învățămîntului superior 
din unele țări socialiste

VARȘOVIA 17 (Agerpres). — In 
R.P. Polonă s-au desfășurat lucrările 
Conferinței miniștrilor invățămintu- 
lui superior din unele țări socialiste. 
Cu acest prilej s-a realizat un schimb 
de experiență în domeniul perfecțio
nării conținutului, formelor si meto
delor de instruire și educație comu
nistă a studenților, precum și pe pro

0 hotărîre a plenarei
BEIJING 17 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția China Nouă, 
potrivit hotăririi adoptate de Plenara 
a doua a celui de-al XII-lea Comi
tet Central ai P.C. Chinez. în iama 
acestui an urmează să înceapă o 
acțiune de rectificare generală a sti
lului partidului și de întărire a or
ganizațiilor de partid, acțiune care 
va diira trei ani.

Actualul proces de întărire a par
tidului — se arată in hotărîre — ur
mărește realizarea unei îmbunătățiri 
radicale a stilului partidului, conso
lidarea legăturilor dintre partid și 
masele populare, precum si transfor
marea partidului într-un puternic 
nucleu de conducere, pentru înfăp
tuirea operei de modernizare socia
listă. Aceste sarcini — se precizează 
In document — presupun : realizarea 
unității ideologice, care înseamnă in
tensificarea eforturilor pentru atin
gerea unui înalt nivel de unitate 
ideologică și politică în întregul par
tid și corectarea tuturor tendințelor 
greșite „de stingă" și de dreaptă; 
îmbunătățirea stilului partidului, 
adică promovarea spiritului revolu
ționar de slujire devotată a poporu
lui, lichidarea diverselor acțiuni prin 
care se urmărește obținerea de cîsti- 
guri personale prin, abuz de putere 
sau de funcție și combaterea atitu
dinii birocratice ; întărirea discipli-

Plenara C.C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA (Agerpres). — La Var

șovia s-au desfășurat lucrările celei 
de-a 13-a plenare a Comitetului Cen
tral al P.M.U.P., consacrată sarcini
lor ideologice ale partidului în întări
rea rolului clasei muncitoare în dez
voltarea socialistă a Poloniei — a- 
nunță agenția P.A.P. A fost dezbătut 
raportul Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P. intitulat „Sarcinile ideolo
gice ale partidului în înfăptuirea li
niei celui de-al IX-Iea Congres ex
traordinar .al P.M.U.P.". Plenara a 
adoptat o hotărire in acest sens. Au 

r

Consiliului de Miniștri, reprezentan
tul permanent al R.D.G. in C.A.E.R., 
Horst SiJlle, ministrul comerțului ex
terior, Herbert Krolikowski, secretar 
de stat, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, de alte persoane 
oficiale, precum si de Nikolai Fad
deev. secretarul C.A.E.R.

Au fost prezenți Gheorghe Tache, 
ambasadorul României la Berlin, și 
membri ai ambasadei.★

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost salutată de tovarășul 
Ion Dincă, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui. de miniștri, alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față Siegfried Bock, 
ambasadorul Republicii Democrate 
Germane la București, membri ai 
ambasadei.

bleme ale rolului activității de cer
cetare științifică.

Delegația țării noastre a fost con
dusă de prof. George Ciucu. adjunct 
al ministrului educației și învătă- 
mintului.

Președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, Henryk Jablonski, s-a 
intî'lnit in ultima zi a lucrărilor cu 
șefii delegațiilor participante la con
ferință.

C. C. al P. C. Chinez
nel, care înseamnă fidelitate față de 
centralismul democratic — principiul 
organizatoric al partidului —. respin
gerea patriarhalismului. fracționis- 
mului, anarhismului și liberalismului, 
care ignoră total organizațiile de 
partid, precum și eliminarea feno
menelor de slăbiciune și delăsare din 
organizațiile de partid: epurarea ele
mentelor care continuă să se opun? 
partidului și să-i împiedice activita 
tea și excluderea lor din partid în 
conformitate cu statutul partidului. 
Acțiunea de întărire a partidului se 
va desfășura în două etape, timp de 
trei ani. incepînd din această iarnă, 
Jn rindul celor 40 milioane de mem
bri ai partidului.

Comitetul Central al partidului — 
6e arată în încheierea hotăririi — 
consideră că acest proces de întărire 
a partidului va contribui la ridicarea 
nivelului marxist al partidului, va 
permite partidului să dobîndească o 
vitalitate și o vigoare și mai mari și 
va crea o nouă atmosferă în partid, 
care va acționa animat de dorința de 
a face țara puternică și de a-și 
stringe rindurile. Ea va permite cu 
siguranță partidului să-și îmbună
tățească conducerea pentru a duce 
poporul de toate naționalitățile din 
întreaga țară spre noi victorii măre
țe în campania de modernizare so
cialistă.

fost, de asemenea, adoptate hotăriri 
in legătură cu aniversarea a 40 de 
ani de la constituirea Poloniei popu
lare, organizarea campaniei de dări 
de seamă și alegeri în organizațiile 
P.M.U.P., precum și în problemele 
politicii de cadre. Comitetul Central 
al P.M.U.P. a adresat poporului po
lonez un apel in legătură cu actuala 
evoluție periculoasă pentru cauza 
păcii și situației internaționale.

în încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

Dezarmarea, asigurarea păcii - aspirații majore, evidențiate 
In cadrul dezbaterilor generale ale sesiunii O.N.U.

La capătul a trei săptămîni, s-au 
încheiat dezbaterile generale ale ce
lei de-a 38-a sesiuni a O.N.U., în 
cursul cărora au luat cuvîntul re
prezentanții a 149 de țări membre, 
dintre care 26 de șefi de state și gu
verne.

Profunda îngrijorare fată de a- 
gravarea situației internaționale, 
necesitatea unor măsuri urgente de 
dezarmare. în primul rînd de de
zarmare nucleară, cerința adoptării 
unor înțelegeri și programe menite 
să asigure progresul tuturor națiu
nilor. cu precădere al țărilor în curs 
de dezvoltare. imperativul unei 
largi conlucrări internaționale pentru 
soluționarea problemelor grave din 
lume — iată doar cîteva din temele 
prioritare ale acestor dezbateri.

Faptul că imensa majoritate a 
vorbitorilor au abordat asemenea 
aspecte vitale ale vieții politice și 
economice mondiale evidențiază. încă 
o dată, caracterul realist, principial 
al pozițiilor României, al concepției 
și demersurilor președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru înfăptuirea dezar
mării, promovarea păcii, destinderii 
și colaborării internaționale. Larga 
deschidere și conectarea organică a 
politicii externe românești la realită
țile lumii contemporane, permanente
le inițiative și chemări pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu le adresează 
popoarelor, guvernelor, organizațiilor 
internaționale, pentru a se acționa cu 
hotărîre in vederea curmării aberan
tei competiții a înarmărilor, preveni
rii unei conflagrații pustiitoare și sta
tornicirii unui climat de pace, securi
tate, independență și progres în în
treaga lume, se constituie, astfel, în 
noi și elocvente mărturii ale contri
buțiilor de inestimabilă valoare ale 
țării noastre, ale conducătorului 
partidului și statului nostru la făuri
rea unei lumi mai bune și mai drep
te, în care toate popoarele să se poa

tă dezvolta în liniște, potrivit pro
priilor aspirații.. Izvorîte dintr-o 
înaltă responsabilitate față de soarta 
umanității, intr-o perioadă de grea 
cumpănă pentru omenire, orientă
rile și direcțiile de politică externă 
ale României, al căror strălucit ini
țiator și promotor neobosit este to
varășul Nicolae Ceaușescu. au 
fost pe deplin confirmate in cadrul 
dezbaterilor generale in luările de 
poziție și opiniile exprimate la înal
ta tribună a organizației mondiale.

în primul rînd este demnă de re
marcat stăruința cu care reprezen
tanții majorității statelor lumii au 
dat glas îngrijorării popoarelor față 
de atmosfera apăsătoare din viata 
internațională, de amenințările la a- 
dresa păcii, a înseși vieții, subliniind 
că in prezent se impune mai mult ca 
niciodată ca toate statele să acțio
neze cu fermitate împotriva mani
festărilor politicii de forță și dictat, 
pentru respectarea strictă de către 
toate statele și în toate împrejurări
le a principiilor, independentei și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului 
reciproc. Așa cum s-a arătat, numai 
pe această Cale se pot stimula 
reducerea încordării, renașterea în
crederii, stima și respectul mutual. 
S-a manifestat puternic, în special 
in rindul țărilor în curs de dezvol
tare și nealiniate, o stare de spi
rit în virtutea căreia actuala si
tuație gravă din lume pune cu acui
tate cerința de a nu se intreprinde 
nimic de natură să învenineze și 
mai mult relațiile internaționale ; 
dimpotrivă, se cer luciditate, rea
lism. abandonarea unor poziții rigi
de. Din această perspectivă s-a re
levat că atenuarea tensiunii ar ne
tezi. fără îndoială, drumul spre so
luționarea celei mai arzătoare pro
bleme a contemporaneității : curma
rea cursei frenetice a înarmărilor și 
trecerea la măsuri substanțiale, con

crete de dezarmare, în primul rînd 
de dezarmare nucleară. Nu a fost, 
practic, vorbitor care să nu recu
noască acest mare imperativ al vre
murilor noastre. In numeroase ca
zuri. cei care au luat cuvîntul s-au 
pronunțat pentru reali zărea unui 
echilibru al forțelor nu prin acumu
larea de noi arme, ci prin reduce
rea celor existente la niveluri cit 
mai scăzute. Cum este și firesc, re
prezentanții statelor europene, dar și 
din alte regiuni geografice, subli
niind pericolul pe care îl reprezin
tă sporirea numărului de rachete în 
Europa, și-au exprimat speranța — și, 
totodată, dorința fermă — că, răs- 
punzîndu-se aspirațiilor popoarelor 
continentului, afirmate și prin ma
rile demonstrații pentru pace, trata
tivele sovieto-americane de la Ge
neva să nu se încheie înainte de a 
se conveni neamplasarea noilor ra
chete, retragerea și distrugerea celor 
existente.

în cadrul dezbaterilor au fost abor
date stările conflictuale din dife
rite regiuni ale Terrei, cum sînt 
cele din Orientul Mijlociu. Africa, 
Asia. America Centrală. Perpetuarea 
unor focare de tensiune, apariția 
altora noi într-o perioadă atit de 
tulbure în planul relațiilor interna
ționale, s-a arătat în intervenții, spo
resc și mai mult convulsiile din lume, 
propulsează cursa înarmărilor, an- 
trenînd în viitoarea sa noi și noi sta
te, creează noi pericole la adresa pă
cii. Pornind de la asemenea realități, 
numeroase au fost luările de poziție 
în favoarea încetării conflictelor ar
mate și soluționării tuturor diferen
delor dintre state exclusiv pe cale 
pașnică, prin tratative politice.

Un loc deosebit de important a 
fost acordat de statele membre. în 
primul rînd de statele în cuns de 
dezvoltare, efectelor grave ale cri
zei economice .mondiale. Deteriora
rea termenelor de schimb, reduce

rea ponderii țărilor în curs de dez
voltare în cadrul comerțului mon
dial, extinderea de către țările dez
voltate a măsurilor protecționiste și a 
barierelor discriminatorii, in condi
țiile menținerii dpbînzilor înalte, au 
contribuit — au subliniat vorbitorii — 
la amplificarea decalajelor dintre 
țările bogate și cele sărace.. la creș
terea datoriei externe a țărilor lu
mii a treia. Pe bună dreptate s-a a- 
preciat că soluționarea problemei 
datoriei externe a acestor state este 
o condiție fără de care nu poate fi 
concepută relansarea economiei 
mondiale. în mai multe rinduri s-au 
făcut auzite apeluri la reluarea dia
logului între Nord și Sud și anga
jarea unor negocieri serioase, care 
să se soildeze cu revitalizarea proce
selor economice, cu restructurarea 
actualelor raporturi economice de
pășite istoric, lichidarea subdezvol
tării și instaurarea noii ordini eco
nomice internaționale.

în generat deși dezbaterile au a- 
vut loc într-o conjunctură caracteri
zată prin creșterea tensiunii și a pe
ricolelor la adresa păcii, se poate 
spune totuși că marea majoritate a 
vorbitorilor au reflectat, într-o mă
sură sau alta, voința popoarelor de a 
impune un curs spre colaborare și 
înțelegere. S-a dat glas convingerii 
că Organizația Națiunilor Unite, be
neficiind de sprijinul statelor mem
bre. își va spori aportul la împlini
rea mandatului ce i-a fost încre
dințat de popoare. Iată de ce se poate 
aprecia că desfășurarea generală a 
dezbaterilor a permis un larg și util 
6chimb de vederi, demonstrind încă 
o dată că Națiunile Unite pot oferi 
un cadrn corespunzător pentru cris
talizarea unor soluții viabile privind 
marile probleme ale lumii contem
porane.

Ioan TIMOFTE 
Națiunile Unite

Un raport al UNICEF relevă

300 milioane copii 
din țările în curs 

de dezvoltare suferă 
de lipsă de alimente

BONN 17 (Agerpres). — Un raport 
al UNICEF, dat publicității cu pri
lejul Zilei internaționale a alimenta
ției (17 octombrie), relevă că un sfert 
din totalul copiilor din. țările în curs 
de dezvoltare — 300 000 000 — suferă 
de lipsă de alimente sau de pe urma 
unei proaste alimentații și de aceea 
cad de multe ori victime unor boli 
cărora copiii bine nutriți le-ar putea 
supraviețui cu ușurință. Zilnic, se 
spune in raport, în lume mor de 
foame sau de malnutriție 40 000 de 
copii. Potrivit cifrelor O.N.U., în to
tal în lume mor anual 40 milioane 
persoane din cauza foametei sau a 
subnutriției. Situația este deosebit de 
gravă in America Latină și in Afri
ca. Printre propunerile avansate de 
UNICEF in vederea ameliorării si
tuației alimentare in țările aminti
te se numără, nu in ultimul rînd, 
aceea de a se limita cheltuielile pen
tru înarmare, iar fondurile astfel de
gajate să fie puse la dispoziție pen
tru hrănirea populației din țările in 
curs de dezvoltare lipsite de resurse 
alimentare.

O nouă acțiune 
provocatoare a R.S.A. 

împotriva Mozambicului
MAPUTO 17 (Agerpres). — O nouă 

acțiune provocatoare la adresa Mo
zambicului a fost săvirșită de auto
ritățile rasiste din Republica Sud- 
Africană. DÎipă cum relatează agen
țiile internaționale de presă, in zorii 
zilei de luni, o unitate de comando 
formată din militari ai armatei sud- 
africane a pătruns în capitala mo- 
zambioană. Maputo, provocînd ex
plozii într-o serie de clădiri.

^ AGENȚIILE DE PRESA
- pe scurt

LUCRĂRILE ORGANISMELOR 
PRINCIPALE ALE CRUCII ROȘII 
INTERNAȚIONALE s-au desfășu
rat la Geneva. în cadrul dezbate
rilor au fost abordate probleme 
legate de rolul organizației în edu
cația sanitară a populației si. în
deosebi. a personalului din insti
tuțiile de învățâmint. acțiunea so
cietăților de Cruce Roșie in caz de 
catastrofe naturale, contribuția lor 
la îngrijirile primare de sănătate, 
rolul Crucii Roșii în menținerea și 
consolidarea păcii, programul pre
gătirilor pentru Anul Internațio
nal al Tineretului sub deviza „Par
ticipare. dezvoltare, pace". Socie
tatea de Cruce Roșie din România 
a fost reprezentată de o delegație 
condusă de dr. Lidia Orădean. pre
ședintele Consiliului Național.

ADUNAREA GENERALA A OR
GANIZAȚIEI MONDIALE A TU
RISMULUI (O.M.T.) — desfășurată 
la Delhi — a hotărît alegerea în 
unanimitate a României în calitate 
de comisar de conturi, alegerea de 
noi membri în consiliul executiv, 
prelungirea mandatului secretaru
lui general al organizației, Robert 
Lonati. pentru o nouă perioadă de 
doi ani și desemnarea Bulgariei ca 
țară-gazdă a viitoarei sesiuni a 
adunării generale.

SITUAȚIA DIN BEIRUT șl îm
prejurimile sale s-a caracterizat, 
în ultimele 48 de ore, prin noi în
călcări ale acordului de încetare a 
focului, realizat la 26 septembrie, 
în cursul nopții de duminică spre 
luni și luni dimineața s-au înre
gistrat schimburi violente de 
focuri în sectorul Souk El Gharb 
din sudul capitalei libaneze. în po
fida violărilor repetate ale încetă
rii focului, la Beirut continuă efor
turile politice și diplomatice pentru 
pregătirea Congresului de recon
ciliere națională, în vederea resta
bilirii păcii și coexistenței în 
această țară.

LA ATENA s-au încheiat, luni, 
lucrările reuniunii de două zile a 

primilor miniștri socialiști din 
Grecia, Italia, Franța, Spania și 
Portugalia, în cursul căreia s-a 
procedat la un schimb neoficial de 
opinii asupra unor probleme de 
interes comun pentru partidele so
cialiste din țările menționate, în 
calitatea lor de partide de guver- 
nămint, precum și a unor proble
me internaționale.

CEREMONIA CONSACRATA 
CELEI DE-A TREIA EDIȚII A 
„ZILEI MONDIALE A ALIMEN
TAȚIEI", organizată sub egida 
F.A.O., a avut loc la Roma. Au 
luat cuvîntul ministrul de externe 
al Italiei, Giulio Andreotti, direc
torul general al F.A.O., Edouard 
Saouma, și primul ministru al 
Suediei, Olof Palme. Vorbitorii au 
subliniat necesitatea ca lupta dusă 
împotriva subdezvoltării, a malnu- 
triției și a sărăciei pe planeta 
noastră să fie strins legată de lupta 
pentru pace, împotriva cursei 
înarmărilor.

PRĂBUȘIREA TURNULUI RA- 
DIOTELEVIZIUNII BELGIENE. 
Turnul înalt de 300 de metri al Ra- 
dioteleviziunii belgiene, situat in 
apropiere de Bruxelles, s-a pră
bușit în cursul unei furtuni deo
sebit de puternice. Nu s-au înre
gistrat victime. Din datele preli
minare. daunele provocate sint 
evaluate la cel puțin 100 de milioa
ne franci belgieni.

APROXIMATIV UN MILION 
DE ISRAELIENI au participat, du
minică, la o grevă de două ore. in 
semn de protest față de măsurile 
economice adoptate de guvern — 
devalorizarea monedei naționale si 
majorarea preturilor la unele pro
duse de larg consum. Potrivit unui 
purtător de cuvînt al Confederației 
generale a muncii din Israel (His- 
tadrut), citat de France Presse, 
greva, eșalonată pe parcursul în
tregii zile — a afectat toate activi
tățile guvernamentale și munici
pale, mijloacele de informare in 
masă și companiile de stat.
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