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într-o ambianță de stimă și înțelegere reciprocă, ieri a continuat 

VIZITA OIICIAlfi DETrIETENIET PRESEDiHTEUH 
NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNA CU TOVARftSA 
ELENA CEAUSESCU IN REPUBLICA ARABA ECIPT

Începerea convorbirilor oficiale — sub semnul voinței comune 
de dezvoltare a relațiilor bilaterale, a conlucrării pe plan 

internațional în concordanță cu interesele cauzei păcii

In timpul convorbirilor oficiale

Joi, 20 octombrie, au început 
convorbirile oficiale între pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, șl președintele Repu
blicii Arabe Egipt, Mohamed 
Hoșni Mubarak.

Din partea română participă :
Tovarășa Elena Ceaușescu, prim • 

viceprim-ministru al guvernului, 
tovarășii Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, Con
stantin Mitea, consilier al pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Ion Iosefide, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
în Republica Arabă Egipt, Adrian 
Stoica, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Marcel 
Dinu, director în Ministerul Afa
cerilor Externe.

Din partea egipteană iau parte :
Fouad Mohieddin, prim-minis- 

tru, Kamal Hassan Aii, viceprim- 
ministru și ministrul afacerilor 
externe, Wagih Mohamed Shendi, 
ministrul pentru problemele in
vestițiilor și cooperării internațio
nale, Mustafa Katal El Said, mi
nistrul economiei și comerțului 
exterior, Mohammad Said El 
Gharouri, ministrul industriei și 
resurselor naturale, Ezzedinne 
Munktar, secretar general la 
Președinția Republicii, ambasado
rul Said El Sayed, director în Mi
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nisterul Afacerilor Externe, Mo
hamed Wafik Hosni, ambasadorul 
Republicii Arabe Egipt în Repu
blica Socialistă România.

în cadrul convorbirilor, pre
ședintele Hosni Mubarak a expri
mat satisfacția sa deosebită pen
tru noua vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Egipt și i-a 
adresat, încă o dată, un călduros 
salut prietenesc.

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu a adresat un 
cordial salut președintelui Muba
rak și celorlalți membri ai con
ducerii egiptene, poporului egip
tean prieten. Președintele Româ
niei a mulțumit pentru ospitali
tatea deosebită de care se bucură 
în Egipt, subliniind că aceasta 
constituie o ilustrare a sentimen
telor de prietenie, stimă și pre
țuire nutrite reciproc de popoare
le român și egiptean.

Dînd o -înaltă apreciere relații
lor româno-egiptene, cei doi pre
ședinți au exprimat convingerea 
că noua întîlnire la nivel malt se 
va înscrie, prin rezultatele sale, 
ca un moment important în întă
rirea și dezvoltarea, pe multiple 
planuri, a acestor bune relații de 
prietenie și colaborare.

Subliniind dorința comună și 
posibilitățile largi de dezvoltare și 
extindere a colaborării și coope
rării reciproc avantajoase — în 
domeniul economic, tehnico-știin- 

țific, cultural și în alte domenii 
de activitate — precum și în ce 
privește intensificarea conlucrării 
pe plan internațional, în sprijinul 
afirmării politicii de pace, destin
dere și independență națională, 
cei doi președinți au însărcinat 
pe membrii celor două delegații 
participante la convorbiri să dis
cute amănunțit, în timpul vizitei, 
toate aceste probleme și să stabi
lească împreună căi și măsuri 
pentru materializarea lor practică, 
în măsuri și înțelegeri concrete.

Convorbirile se desfășoară în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
stimă și înțelegere reciprocă.

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republi
cii Arabe Egipt, Hosni Mubarak, 
au avut, după prima rundă a con
vorbirilor oficiale în plen, o nouă 
întîlnire.

Cei doi șefi de stat au procedat, 
cu acest prilej, la un larg schimb 
de păreri în probleme ale vieții in
ternaționale.

O atenție deosebită a fost acor
dată Orientului Mijlociu și, în con
text, problemei palestiniene și si
tuației din Liban, eforturilor ce se 
cer întreprinse în continuare pen
tru a se asigura o pace justă și 
trainică în această regiune a lumii.

Totodată, cei doi președinți au 
analizat aspecte ale situației actua

le de pe continentul european, un 
accent deosebit fiind pus pe nece
sitatea asigurării păcii și securității 
în Europa; a opririi instalării de 
noi rachete și retragerii și distru
gerii celor existente.

S-a subliniat, în acest sens, im
portanța deosebită pe care o are 
întărirea climatului de securitate 
și încredere pe continentul euro
pean pentru toate statele lumii, in
clusiv pentru țările Orientului 
Mijlociu și ale bazinului medite
ranean.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de stimă și prețui
re reciprocă, de prietenie și înțele
gere, sub semnul cărora se desfă
șoară și șe dezvoltă, pe multiple 
planuri, raporturile româno-egip
tene, conlucrarea dintre țările și 
popoarele noastre.

★
' Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au re- 
întilnit cu președintele Hosni Mu
barak și doamna Suzanne Mubarak 
în cadrul unui dejun, răspunzînd in
vitației ce le-a fost adresată de șeful 
statului egiptean și soția sa.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o ambiantă de 
caldă prietenie, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hosni Mubarak au con
tinuat schimbul de vederi cu privire 
la dezvoltarea raporturilor româno- 
egiptene, a conlucrării celor două 
țări, precum și în unele probleme 
actuale de interes comun ale vieții 
internaționale.

Pînă la sfîrșitul acestei luni

ARĂTURILE ADÎNCI DE TOAMNĂ 
— încheiate in toate județele!

Dintre lucrările care trebuie 
efectuate în această perioadă pen
tru pregătirea producției din anul 
viitor la un mare număr de cul
turi agricole pe primul plan se si
tuează atît ca importanță, cit și ca 
urgență executarea arăturilor 
adinei pe toate suprafețele care vor 
fi însămînțate în primăvară. Ex
periențele efectuate in institutele 
și stațiunile de cercetări agricole, 
precum și rezultatele multor uni
tăți agricole au demonstrat că ară
turile de toamnă de bună calitate, 
făcute la âdîncimea indicată, hotă
răsc în cea mai mare măsură nive
lul recoltei de porumb, floarea-soa- 
relui, sfeclă de zahăr, cartofi, le
gume și alte culturi.

De ce se acordă o însemnătate 
așa de mare efectuării acestei lu
crări ? Arătura adincă de toamnă 
afinează solul nu numai prin răs
turnarea brazdei de către plug, ci 
și prin acțiunea înghețului și dez
ghețului care asigură mărunțirea 
bulgărilor formați. în multe cazuri, 
la suprafața pâmîntului. Totodată, 
în solurile arate toamna devreme 
are loc reactivarea proceselor mi
crobiologice, ăsigurîndu-șe astfel 
îmbogățirea lor cu materii hrăni
toare. Un alt avantaj îl constituie 
favorizarea acumulării în sol a apei 
rezultate din precipitații — ploi și 
zăpezi. îndeosebi în condițiile cli
matice din această toamnă, cînd 
rezervele de apă din pămînt 
sînt reduse, crearea condițiilor 
care să permită acumularea ume
zelii în sol are o însemnătate 
deosebită pentru obținerea de re- 
o»lte mari la culturile ce se însă- 
mînțează în primăvară. în același 
timp, arătura adincă de toamnă 
ușurează lucrările de pregătire a 
terenului care se execută primă
vara și. ca atare, însămînțările pot 
fi executate mai devreme si la un 
nivel calitativ superior, aceasta 
fiind prima condiție de care depin
de asigurarea unor densități supe
rioare de plante pe unitatea de su
prafață și deci obținerea de re
colte mari la hectar.

Tocmai pornind de la sarcinile 
mari care revin ,■agriculturii în 1984 
în ce privește sporirea producțiilor 
pe baza creșterii randamentelor la 
hectar, organele de specialitate au 
stabilit ca. în această toamnă, să 
fie executate arături adînci pe o 
suprafață de peste patru milioane 
hectare. Iar pentru ca efectul asu
pra producției să fie cît mai favo
rabil. esențial este ca arăturile

VIBRANT ECOU AL MOBILIZATOARELOR CHEMĂRI 
ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, AL APELULUI 

FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE 
Alături de toate popoarele, pentru apărarea 
bunurilor celor mai de preț ale omenirii: 

pacea, existența liberă și demnă! 
ADUNĂRI Șl MITINGURI ALE OAMENILOR MUNCII
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AU ÎNDEPLINIT PLANUL

PE 10 LUNI

Industria orașului Huși
Organizîndu-și mai bine mun

ca desfășurată în acord global, 
acționînd cu dăruire și respon
sabilitate, colectivele întreprin
derilor industriale de pe plat
forma industrială a orașului 
Huși raportează -îndeplinirea, 
înainte de termen, a planului La 
producția-marfă industrială pe 
10 luni din acest an. Cele 12 
unități industriale hușene, între 
care întreprinderile „Moldotex", 
„Hușan.a“ și Filatura de • bum
bac. vor livra suplimentar eco
nomiei naționale, pînă la finele 
lunii, produse în valoare de 72 
milioane lei, realizate în special 
pe seama creșterii productivită
ții muncii. (Petru Necula).

25 unități economice 
botoșănene

Intensificarea acțiunilor pentru 
creșterea productivității mun
cii a permis colectivelor din 25 
unități economice botoșănene 
să-și îndeplinească încă de pe 
acum planul p-e 10 luni din acest 
an. Pină la sfîrșitul lunii octom
brie cele 25 colective muncito
rești botoșănene vor realiza și 
livra peste prevederi un volum 
de produse în valoare de aproa
pe un sfert de miliard de lei. 
(Silvestri Ailenei).

BACĂU

Producție 
suplimentară 

— prin creșterea 
productivității muncii

Desfășurind larg întrecerea 
socialistă, colectivele de oameni 
ai muncii din industria județu
lui Bacău au obținut în perioa
da care a trecut de la începutul 
anului o producție-marfă supli
mentară in valoare mai mare de 
un miliard de lei, concretizată 
în circa 7 000 tone cărbune, 3 400 
tone produse petrochimice și 
alte produse solicitate de eco
nomia națională. De menționat 
că aproape intregul spor de pro
ducție a fost realizat pe seama 
creșterii productivității muncii, 
care a înregistrat o depășire de 
3 461 lei pe persoană. Printre 
fruntași se situează construc
torii de utilai chimic și petro- 
chiimiștii din Borzesti. petroliștii 
din Zemeș si minerii din Comă- 
nești. (Gh. Baltă). 

adînci de toamnă să fie încheiate 
în toate județele pînă la sfîrșitul 
lunii octombrie. Ca atare, principa
la sarcină ce revine cadrelor de 
conducere și specialiștilor din uni
tățile agricole este de a organiza 
temeinic munca mecanizatorilor, 
astfel îneît aceștia să lucreze in 
schimburi prelungite si in două 
schimburi la executarea arături
lor.

Din datele furnizate de Ministe
rul Agriculturii și Industriei Ali
mentare rezultă că pină în seara 
zilei de 19 octombrie au fost exe
cutate arături adînci de toamnă pe 
393 000 hectare, ceea ce este încă 
foarte puțin dacă avem in vedere 

La zi, in
AGRICULTURĂ

data Ia care ne aflăm. Este adevă
rat. în numeroase județe unde, 
imediat după încheierea semăna
tului, tractoarele au fost repartiza
te la arat, această lucrare s-a exe
cutat pe suprafețe mari. Astfel, în 
Ialomița au fost arate 42 000 hec
tare. Olt — 39 350 hectare, Con
stanța 33 660 hectare. Bacău — 
25 884 hectare. Tulcea — 25 055 hec
tare. Suceava 24 050 hectare. Argeș 
— 21 050 hectare. în schimb. în ju
dețele Timiș, Călărași. Brăila. Bi
hor și Neamț, suprafețele arate 
sînt mici. iar în altele — Satu 
Mare, Caraș-Severin și Mureș — 
această lucrare nici nu a început.

Rămînerea în urmă la executarea 
arăturilor adînci de toamnă nu este 
întîmplătoare. Cadrele de conduce
re si specialiștii din-multe unități 
agricole nu au luat măsuri, după în
cheierea însămînțărilor, ca tractoa
rele să fie dirijate imediat la arat, 
au neglijat organizarea formațiilor 
mari de tractoare. Nu este mai 
puțin adevărat că întîrzierea aces
tei lucrări se datorează și faptului 
că terenuri întinse continuă să fie 
ocupate de coceni’ și alte resturi 
vegetale, ceea ce îngreunează 
munca mecanizatorilor, diminuîn- 
du-le frontul de lucru. Iată de ce, 
pentru urgentarea arăturilor de 
toamnă este nevoie ca neîntîrziat 
să fie eliberate de resturi vegetale 
toate terenurile.

Strîngerea grabnică și depozita
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65 de ani de Ia făurirea 
statului național unitar român

UNIREA, VIS ÎMPLINIT

tălpile infipte in holda anilor de dor 
spade și cu mintea încolonați sub tricolor.

pragul lui decembre, la Alba, visul se-mplinea

Cu toți ai ei, cu toți ai noștri apărători de neam și glie 
Și păstrători de țară-a păcii : atunci și azi și-n veșnicie.

Radu FELIX

Emoționante mărturii ale statornicei aspirații spre Unire 
și Unitate a poporului român, ale luptei sale pentru liber
tatea și independența patriei, exprimate prin glasul oame
nilor de cultură și artă - IN PAGINA A IV-A.

De mult visarea se rostise pe metereze de Carpați 
Și jos, la Dunărea bătrină și sus sub codrii argintați :

Un neam să fim, unit și pașnic, in veac apărător de țară 
Să nu ne intre-n casă furii, să nu ne-mpingă vîntu-afară.

Visării îi stătea temei pohtirea ce-au pohtit Viteazul 
Care la Alba, el intiiul, vizionar fringea zăgazul

Mai multor secoli de iubire a vetrei vechi și-a limbii mume 
Să-i fie vorbele de aur în țara ei mereu stăpine.

Visării îi stăteau temei în lungi și necurmate lupte 
Martirii țărilor române cu pieptul lor zidind redute,

Țărani cu 
Oșteni cu

Atunci, în
Rotundă țară -ntr-ale sale de început se întorcea

„UNIREA ESTE SUFLETUL 
POPORULUI ROMÂN, EA ESTE 

GLASUL ROMÂNIEI"

rea corespunzătoare a cocenilor și 
a altor resturi vegetale prezintă o 
importanță dublă. Pe de o parte, 
se asigură cantități sporite de fu- 
rajd pentru hrana animalelor pe 
timpul iernii, far pe de alta — se 
creează mecanizatorilor front larg 
de lucru la arat. Tocmai de aceea, 
conducerile unităților agricole, cu 
sprijinul organizațiilor de partid 
și al consiliilor populare comu
nale, au datoria să mobilizeze cît 
mai mulți cooperatori, alți locui
tori ai satelor la eliberarea de res
turi vegetale a terenurilor și să 
asigure folosirea mai intensă a 
mijloacelor de transport, inclusiv 
a atelajelor, pentru transportul 
grabnic al acestora din cîmp.

Intensificarea arăturilor de 
toamnă este determinată, în mă
sură hotărîtoare, de buna folosire 
a tractoarelor, de organizarea te
meinică a muncii mecanizatorilor. 
Dacă avem în vedere că suprafe
țele care au rămas de arat însu
mează multe milioane de hectare, 
iar timpul afectat executării aces
tei lucrări s-a scurtat mult, impor
tant este să se stabilească viteze 
zilnice de lucru pe ferme, unități 
agricole, comune și județe, așa 
cum s-a procedat la celelalte lu
crări de toamnă și, bineînțeles, să 
se asigure condițiile materiale ne
cesare realizării acestor viteze. 
Este imperios necesar ca, pretutin
deni, la arat să se lucreze atît 
ziua, cît și noaptea, la lumina fa
rurilor. în acest scop, așa cum s-a 
procedat cu bune rezultate și în 
celelalte campanii agricole, trebuie 
organizate schimburi prelungite 
sau schimbul doi, de noapte. Desi
gur, acum munca se desfășoară în 
condiții mai grele — solul este 
lipsit de umiditate — ceea ce 
obligă și mai mult conducerile 
unităților agricole și pe specialiști 
să asigure mecanizatorilor asis
tența tehnică necesară, dovedind 
maximă exigență față de calitatea 
lucrărilor.

Executarea în ritm mult mai in
tens a arăturilor adînci de toamnă 
este una din sarcinile importante 
la ordinea zilei în agricultură și, 
tocmai de aceea, organele județene 
de partid și agricole, cadrele de 
conducere și specialiștii din unități 
au datoria de a acționa energic 
pentru folosirea din plin a mijloa
celor mecanice la efectuarea aces
tei lucrări de mare importanță 
pentru recolta din anul viitor.
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ÎN AGRICULTURĂ
ÎN FIECARE UNITATE AGRICOLA, ÎN FIECARE JUDEȚ

PRODUSELE PREVĂZUTE LA FUNDUL UE STAT - LIVRATE INTEGRAL!
Exemplul cooperativelor agricole 

fruntașe să fie urmat de toate unitățile
Odată cu încheierea recoltării po

rumbului în ogor propriu, oamenii 
muncii din agricultura județului 
Bihor au intensificat transportul și 
livrările la fondul de stat. Ca atare, 
pînă în seara zilei de 19 octombrie, 
cooperativele agricole au transpor
tat la bazele de recepție 58 la sută 
din cantitățile de porumb prevăzute 
la fondul de stat, iar fabricilor de 
nutrețuri combinate le-au fost li
vrate 29 la sută din cantitățile' sta
bilite. Unitățile agricole diri_consi- 
liile agroindustriale 
Sinmartin 
obligațiile 
tract uale. 
aproape de rea
lizarea’ acestei 
sarcini fiind și 
cele din consi
liile agroindus
triale Cefa și 
rezultate bune se 
că, încă de cînd a început campania 
de recoltare, au fost luate măsuri 
pentru a se livra direct din cîmp 
cantitățile de porumb contractate. 
Așa s-a procedat în cooperativele 
agricole Sîntandrei, Călacea, Vadu 
Crișului, Episcopia Bihorului, Ucu
riș, Nojorid, Aștileu, Bale, Cefa și 
Borș. „Am realizat o producție bună 
de porumb, în medie 7 752 tone boa
be la hectar — ne spune inginerul 
loan Popa, președintele cooperativei 
agricole din Sîntandrei. De aceea, 
am hotărît să sporim livrările la 
fondul de stat, expediind pînă acum, 
peste cantitățile prevăzute, 850 tone 
știuleți".

Exemplul cooperativelor agricole 
care-șl înțeleg pe deplin răspunde
rile față de cerințele economiei na
ționale trebuie urmat neîntîrzlat și

și-au 
con- 

foarte

Aștileu, Bale și 
onorat integral

BIHOR

Sudrigiu. Aceste 
explică prin aceea

de acele unități unde ritmul livră
rilor este încă lent. Este cazul celor 
din consiliile agroindustriale Săcu- 
eni, Sălard, Beiuș, Tileag și Tăuteu. 
Chiar în cadrul aceluiași consiliu 
agroindustrial există diferențe mari 
între unități în ce privește cantită
țile livrate la fondul de stat. In con
siliul agroindustrial Sinmartin, în 
timp ce C.A.P. Sîntion a livrat 834 
tone de porumb boabe, depășindu-și 
planul, C.A.P. Tărian, situată în ve
cinătate, nu a expediat decît un 
sfert din cele 920 tone programate. 
Nu și-au îndeplinit obligațiile con

tractuale nici co
operativele agri
cole din Tăutele 
— 137 din 402 to
ne ; Uileacu de 
Munte — 58 din 
253 tone. Llvrări- 

și în unele unitățile sînt întîrziate . ________ .
din consiliul agroindustrial Ținea. în 
timp ce cooperativele agricole din 
Călacea și Ucuriș și-au îndeplinit 
sarcinile de livrări la fondul de stat, 
cele din Ținea. Talpoș, Gurbediu, 
Miersig și Husasău au livrat numai 
jumătate din cantitățile prevăzute.

în majoritatea cazurilor, rămîne- 
rile în urmă sînt determinate de de
ficiențele existente în organizarea 
transportului producției la bazele de 
recepție. Practic, în cîmp se află 
circa 50 000 tone de porumb. Dato
rită măsurilor întreprinse de coman
damentul județean pentru agricul
tură, în aceste zile se preconizează 
ritmuri mult superioare la livrări, 
astfel îneît în' această săptămînă ac
țiunea să fie încheiată în întreg 
județul. (loan Laza, corespondentul 
..Sein teii").

Alte județe raportează încheierea unor
Au fost încheiate recoltatul po

rumbului de consum în ogor propriu 
de pe întreaga suprafață și înșămîn- 
tarea griului, orzului, orzoaicei și 
rapiței în județul Călărași.

în județul > Prahova a fost înche
iată, la 20 octombrie, însămînțarea 
griului pe întreaga suprafață planifi
cată.

Comuniștii, oamenii muncii din 
agricultura județului Caraș-Severin 
raportează că în ziua de 20 octombrie 
1983 au încheiat recoltarea porumbu
lui pentru consum în ogor propriu pe 
întreaga suprafață aflată în cultură.

în telegrame adresate tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretarul 
general al Partidului Comunist Ro-
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Cu deplină răspundere față 
de cerințele economiei naționale

Transportul porumbului din cîmp 
și livrarea la fondul de stat și fon
dul de furaje a cantităților prevă
zute constituie, acum, principala 
preocupare a cooperatorilor din ju
dețul Bacău. Pentru grăbirea lucră
rilor, comandamentul județean a 
luat măsuri ca, pe lîngă mijloacele 
mecanice, să fie folosite toate ate
lajele existente în unitățile agricole 
și în comune. în consiliile agroin
dustriale Hemeiuși, Răcăciuni, Tra
ian, unde sînt mai puține mijloace 
de transport, au fost aduse 700 de 
căruțe din zona de munte. în ace
lași timp, la ba- . 
zele de recepție, 
munca a fost or
ganizată în așa 
fel îneît toate o- 
perațiunile să se 
desfășoare neîn
trerupt. Ca urmare, ritmul de 
transport și preluare a crescut sim
țitor. Pînă miercuri, 19 octombrie, 
s-a transportat și înmagazinat 87 
la sută din cantitatea de po
rumb prevăzută pentru fondul de 
stat și 65 la sută din cea des
tinată fondului de furaje. Mai multe 
cooperative agricole, între care cele 
din Podu Turcului, Găiceana, Ră- 
chitoasa, Dealu Morii și Plopana, au 
transportat în întregime, la bazele 
de recepție, cantitățile prevăzute 
pentru fondul de stat. Tovarășul 
Marian Vlaic, secretar al comitetu
lui județean de partid, ne-a spus 
că, datorită măsurilor întreprinse, 
în 3—4 zile vor fi livrate în între
gime cantitățile de porumb prevă
zute la fondul de stat și fondul de 
furaje.

în aceste zile, multe unități agri
cole, dovedind răspundere față de

BACĂU

lucrări agricole
mân. de către comitetele județene de 
partid și consiliile populare județene, 
se arată că acum forțele sînt mobi
lizate pentru a transporta din cîmp 
și pune Ia adăpost întreaga recoltă, 
strîngerea și depozitarea furajelor, 
eliberarea terenului și executarea 
arăturilor adinei de toamnă, precum 
și livrarea la fondul de stat a pro
duselor contractate.

cerințele generale ale economiei na
ționale, transportă la bazele de re
cepție cantități suplimentare de po
rumb pentru fondul de stat. „în 
pofida condițiilor climatice nefavo
rabile, am obținut o producție bună 
de porumb — ne spune Gheorghe 
David, președintele cooperativei 
agricole din Răchitoasa. Depășind 
planul, am considerat că este în fo
losul nostru și al țării să livrăm 
cantități suplimentare la fondul de 
stat. Pînă la această dată am trans
portat în plus circa 100 de tone de 
porumb și continuăm să mai livrăm", 

însemnate canti
tăți de porumb 
au livrat supli
mentar și coope
ratorii din Buda, 
Podu Turcului, 
Motoșeni și din 

alte localități ale județului.
Dar în vreme ce unele cooperative 

agricole livrează cantități suplimen
tare, altele întîrzie să transporte 
ceea ce au contractat. Unitățile coo
peratiste din consiliul agroindus
trial Traian au livrat mai puțin de 
jumătate din cantitățile prevăzute. 
La Roșiori, Secuieni, Dămienești și 
în alte unități, această operațiune 
se află de-abia la început. Aici, ca 
și în alte unități, aproape tot po
rumbul se află în grămezi pe cîmp. 
Explicația este ușor de găsit. Mij
loacele de transport auto nu sînt 
folosite la întreaga capacitate, indi
cele de utilizare a mașinilor fiind 
în jur de două curse pe zi. De ase
menea, cooperativele agricole nu 
folosesc în totalitate atelajele de 
care dispun. Livrarea porumbului a 
întîrziat și In anumite unități din 
consiliile agroindustriale Răcăciuni, 
Sascut, Dealu Morii, Hemeiuși.

E drept, în ultimele zile au fost 
luate măsuri pentru înlăturarea 
neajunsurilor ce s-au făcut sim
țite. Astfel de măsuri trebuie să fie 
însă aplicate peste tot cu perseve
rență și răspundere, spre a fi folosită 
în întregime capacitatea de transport 
a mijloacelor auto și atelajelor, așa 
îneît întreaga recoltă să fie pusă 
la adăpost cit mai repede, iar obli
gațiile contractuale la fondul de 
stat să. fie onorate de toate unitățile. 
(Gheorghe Baltă, corespondentul 
..Sein te ii").

- - ■ .
Unități fruntașe in întrecerea pentru îndeplinirea pianului 

și angajamentelor pe acest an
Continuăm să publicăm rezultatele obținute în întrecerea socialistă 

de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, din unități silvice,- de transporturi, precum și din domeniul circu
lației mărfurilor și al prestărilor de servicii.

Potrivit punctajului general, stabilit pe baza realizării indicatorilor 
prevăzut! în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfîrșitul 
lunii septembrie *)  pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL 
EXTRACȚIEI ȘI PREPARĂRII 

MINEREURILOR
Locul I : Exploatarea minieră 

Ilba. județul Maramureș, cu 924,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,8 la sută la pro
ducția fizică, 10,9 la sută la pro
ducția netă, 5,3 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată, 31,8 
la sută la volumul de pregătiri mi
niere, 11,7 la sută la productivita
tea muncii ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
4,7 la sută, iar cele materiale cu 
3,5 la sută.

Locul II : Exploatarea minieră 
Cavnic, județul Maramureș.

Locul III : Exploatarea minieră 
Deva.

ÎN DOMENIUL 
PRODUCERII ENERGIEI 

HIDROELECTRICE
Locul I : întreprinderea electro- 

centrale „Porțile de Fier", cu 492,3 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,7 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și la graficul de 
putere la dispoziția sistemului ener
getic național ; unitatea s-a înca
drat în prevederile de plan privind 
productivitatea muncii ; consumul 
tehnologic pentru producerea ener
giei electrice a fost mai mic decit 
cel normat cu 4 la sută ; cheltuieli
le realizate au fost mai mici decît 
cele prevăzute în buget cu 9,5 la 
sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Curtea de Argeș.

Locul III : întreprinderea electro- 
centrale Rîmnicu Vilcea.

ÎN , DOMENIUL 
EXTRACȚIEI ȚIȚEIULUI 

ȘI GAZULUI METAN
Locul 1 : Schela de producție Pe

trolieră Zemeș, județul Bacău, cu 
716,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 28 la sută la pro
ducția netă și la productivitatea 
muncii, 1,9 la sută la producția fi
zică, 7,4 la sută la producția-marfă 
vindută și încasată ; cheltuielile to
tale la 1 000 lei producție-marfă au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 7 la sută, iar cele materiale cu 
6 la sută.

Locul II : Schela de producție pe
trolieră Moșoaia, județul Argeș.

Locul III : Schela de producție 
petrolieră Titu, județul Dîmbovița.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRILOR 

METALURGICE
Locul I : întreprinderea de țevi 

„Republica" București cu 595,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 12 la sută la pro
ducția netă, 1,7 la sută la producția

• ................. -..... .........F'~
•) Indicatorii privind produc

ția netă, productivitatea muneii, 
costurile de producție și bene
ficiile sint calculați pe opt luni.

fizică și la export, 2,1 la sută la 
producția-marfă vîndută și încasa
tă, 11,4 la sută la productivitatea 
munpii ; depășiri importante de 
plan au fost obținute la beneficii ; 
cheltuielile totale și materiale la 
I 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
0,4 la sută.

Locul II : întreprinderea „Laro- 
met“ București.

Locul III : întreprinderea de pre" 
lucrare a aluminiului Slatina.
ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 

MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE, TURISME, 

RULMENȚI
ȘI ORGANE DE ASAMBLARE 
Locul I : întreprinderea mecanică 

Tîrgu Secuiesc cu 831,2 puncte.
Principalii indicatori de plan aii 

fost depășiți cu : 12,5 la sută la pro
ducția netă, 5,4 la sută la producția 
fizică, 2,4 la sută la producția-mar
fă vîndută și încasată, 15,4 la sută 
la productivitatea muncii ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la ex
port și la beneficii ; cheltuielile to
tale la 1 000 lei producție-marfă au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 3,3 la sută, iar cele materiale cu
5.7 la sută.

Locul II : întreprinderea de pom
pe și bolțuri Topoloveni, județul 
Argeș.

Locul III : întreprinderea „Sinte- 
rom“ Cluj-Napoca.
ÎN INDUSTRIA PRODUCĂTOARE 

DE MAȘINI-UNELTE, 
MECANICĂ FINA ȘI SCULE, 
ECHIPAMENTE SPECIALE

Locul I : întreprinderea „Preci
zia" București cu 891,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 23,5 Ia sută la 
producția fizică, 3,3 la sută la pro
ducția netă și la productivitatea 
muncii, 2,3 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată ; depă
șiri importante de plan au fost ob
ținute la export și la beneficii ; 
consumurile de materii prime și 
materiale au fost mai mici decît 
cele normate cu 1,1 la sută, iar 
cele de energie electrică și com
bustibili cu 8 la sută.

Locul II : întreprinderea „Auto- 
mecanica" Moreni.

Locul III : întreprinderea „Steaua 
roșie" București.

ÎN INDUSTRIA CHIMICĂ — 
SUBRAMURA 

CHIMIE ANORGANICA 
ȘI ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE 
Locul I : întreprinderea chimică 

„Dudeștl" București, cu 1033,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu peste 30 la sută la 
producția netă și productivitatea 
muncii, 5,9 la sută la producția fi
zică, 3 la sută la export ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
producția-marfă vîndută și încasată 
și la beneficii ; cheltuielile totale 
la 1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu
2.8 la sută, iar cele materiale cu 
2 la sută.

Locul II : Combinatul chimic Fă
găraș.

Locul III : întreprinderea chimi
că Turda.

ÎN INDUSTRIA 
EXPLOATĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea forestie
ră de exploatare și transport Rm. 
Vilcea, cu 801,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,4 la sută la
producția netă. 4,3 la sută la pro
ducția fizică, 10,2 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată.
15.2 la sută la beneficii ; unitatea 
s-a încadrat în prevederile de plan 
privind exportul și productivitatea 
muncii, precum și în sarcinile de 
plan privind reducerea cheltuieli
lor totale și materiale Ia 1000 lei 
producție-marfă.

Locul II : întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Focșani.

Locul III s întreprinderea fores
tieră de exploatare și transport 
Piatra Neamț.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(BUMBAC)

Locul I : întreprinderea textilă 
Pitești, cu 792,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,7 la sută la pro
ducția netă. 7 la sută la export, 2,1 
la sută la producția fizică. 5,6 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la beneficii și la livrări de mărfuri 
la fondul pieței ; cheltuielile totale 
la 1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
1,8 la sută, iar cele materiale cu
2.2 la sută.

Locul II : întreprinderea Țesăto- 
ria de bumbac Sighișoara.

Locul III : întreprinderea Tesă- 
toria Codlea, județul Brașov.

ÎN INDUSTRIA ULEIULUI, 
ZAHĂRULUI ȘI PRODUSELOR 

ZAHAROASE
Locul I : întreprindere» de pro

duse zaharoase Brașov, cu 1023,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18,9 îa sută
la producția fizică și produc
ția-marfă vîndută și incasată.
5.3 la sută la livrări la fondul 
pieței ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la producția netă, 
productivitatea muncii și la bene
ficii ; consumurile de materii pri
me șl materiale au fost mai mici 
decît cele normate cu 9,6 la sută, 
iar cele de energie electrică și 
combustibili cu 3,4 la sută.

Locul II : întreprinderea de ulei 
Slobozia, județul Ialomița.

Locul III : întreprinderea de in
dustrializare a sfeclei de zahăr Bu
zău.
ÎN DOMENIUL SILVICULTURII

Locul I : Inspectoratul silvic ju
dețean Vaslui, cu 924,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 23,7 la sută la va
loarea producției unităților silvice, 
5,3 la sută la reîmpăduriri si îm
păduriri. 32,3 la sută la masă lem
noasă ce se pune în valoare. 31.5 
la sută la suprafața pe care s-au 
executat lucrări de îngrijire. 30.9 la 
sută la livrări de mărfuri la fon
dul pieței ; depășiri de plan au

mai fost obținute îa export, bene
ficii, produse accesorii și la pro
ducția silvică pe un angajat.’

Locul II : Inspectoratul silvic ju
dețean Galați.

Locul III : Inspectoratul silvic 
județean Ialomița.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR RUTIERE
Locul I : întreprinderea de 

transporturi auto Caraș-Severin. cu 
906,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18 la sută la pro
ducția netă și productivitatea mun
cii, 23 la sută la voluipul mărfuri
lor transportate, 28 la șută la veni
turi brute din activitatea de trans
port, 22 la sută la parcursul mărfu
rilor, 32 la sută la parcursul călă
torilor ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la beneficii ; consu
mul de carburanți realizat a fost 
mai mic decît cel normat cu 5,9 la 

’ sută.
Locul II: întreprinderea de 

transport și utilaje pentru con
strucții Rovinari.

Locul III : întreprinderea de 
transporturi auto Dolj.
ÎN COOPERAȚIA DE PRODUCȚIE, 

ACHIZIȚII SI DESFACERE 
A MĂRFURILOR

Locul I : Uniunea județeană a 
cooperativelor pe producție, achizi
ții și desfacere a mărfurilor și de 
credit Gorj, cu 572,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,6 la s”tă Ia pro
ducția industriei mici. 5,1 Ia sută 
la prestări servicii pentru popu
lație. 3,3 la sută la desfaceri de 
mărfuri cu amănuntul. 5 la sută la 
beneficii. 21,8 la sută la producția 
în alimentație publică ; depășiri 
importante de plan au fost obținu
te la export și la livrări de măr
furi la fondul pieței ; cheltuielile 
de circulație realizate la 1 000 Iei 
desfacere au fost mai mici decît 
cele planificate cu 12,8 la sută.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor și de 
credit Vilcea.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor și de 

a credit Neamț.
ÎN DOMENIUL 

GOSPODĂRIEI COMUNALE
Locul I : întreprinderea jude

țeană de gospodărie comunalii' și 
locativă Neamț, cu 1163,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 14,3 la sută la în
casări din activitatea de producție 
și prestări servicii. 31,4 la sută la 
producția și prestările în unități 
fizice. 29,3 la sută la prestările de 
servicii pentru populație. 31,9 la 
sută la producția netă, 17,4 la sută 
la beneficii, 34,9 la sută la produc
tivitatea muncii ; consumurile de 
materii prime și materiale au fost 
mai mici decît cele normate cu 28 
la sută, iar cele de combustibil, 
carburanți și energie electrică cu 
26,4 la sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Bacău.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și 
locativă Harghita.

(Agerpres)

VIBRANT ECOU AL MOBILIZATOARELOR CHEMĂRI

ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, AL APELULUI

FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNETĂȚn SOCIALISTE

Alături de toate popoarele, pentru apărarea 
bunurilor celor mai de preț ale omenirii: 

pacea, existența liberă și demnă!
ADUNĂRI Șl MITINGURI ALE OAMENILOR MUNCII

Imagine de la adunarea oamenilor muncii de la întreprinderea „Unio" din Satu Mare
Foto : M. Sarea

„Să se pună capăt nesăbuitei curse a înarmărilor"
După ce au străbătut principalele 

artere ale municipiului Vaslui, co
loanele de oameni ai muncii din 
cele trei platforme industriale, 
elevi, alți locuitori s-au reunit în 
Piața Ștefan cel Mare, unde, in 
apropierea locului istoric de la Po
dul înalt — simbol al glorioasei 
lupte pentru libertate, independen
ță națională — a avut loc o însu- 
flețitoare și vibrantă adunare con
sacrată păcii și dezarmării, ia care 
au participat peste 20 000 de oa
meni.

„Sîntem conștienți că tot ceea ce 
am realizat și vom făuri, fericirea 
noastră trebuie să aibă un singur 
chezaș — pacea, a spus în cuvîntul 
său tovarășul Grigore Munteanu, 
prim-secretar al comitetului muni
cipal de partid. Iată de ce ne ex
primăm și cu acest prilej deplinul 
nostru atașament și adeziunea to
tală la înflăcăratele chemări ale 
Apelului F.D.U.S. și sîntem hotărîți 
să ne spunem răspicat cuvîntul, să 
ne impunem vrerea ca nimeni, nici
odată, să nu mai cuteze să pună 
în cumpănă pacea, libertatea po
poarelor".

„Ca cetățeană a României socia
liste, ca om al muncii și mamă a 
mai mulți copii, sînt profund în
grijorată de continuarea și ampli

ficarea nebunească a cursei înar
mărilor, arăta, la rîndul ei<»Geor- 
geta Gheorghe, maistru la între
prinderea «Textila». Nu cred că 
există mamă care să nu se cutre
mure la ideea că trăim într-o lume 
în care este de ajuns o singură 
clipă de neatenție pentru ca fiii 
noștri, planeta însăși să dispară în 
flăcările unui război nimicitor. Sîn
tem din toată ființa noastră alături 
de cei ce doresc și luptă pentru 
pace".

Ing, Nicolae Pascu, directorul în
treprinderii de materiale izolatoare, 
a spus : „Mulțumim și aducem un 
profund și fierbinte omagiu iubi
tului conducător al partidului și 
statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care cu gîndul și fapta 
militează activ și neobosit pentru 
curmarea cursei înarmărilor, pen
tru pace șî înțelegere între popoa
re. Vizita pe care o întreprinde în 
aceste zile în mai multe țări me
diteraneene constituie încă o do

vadă a clarviziunii și înțelepciunii 
politicii noastre externe de pace , și 
colaborare".

în același spirit au mai vorbit 
veteranul din războiul antifascist 
Nicolae Dogaru, profesoara Aneta 
Sîrbu, președinta comitetului mu
nicipal al femeilor, pioniera Ga
briela Buceag și alții. Medicul Cos- 
tică Bolea a citit dintr-o poezie 
proprie :

„Pe cerul Europei nori negri prind 
s-apară / Și croncănit de păsări cu 
aripi de oțel. / In apărarea viețit- 
ne-am ridicat o țară / Dind glas 
cu-nflăcărare vibrantului Apel. // 
Nu tancuri și avioane, nu bombe 
și dezmăț ! / Copiii aibă dreptul in 
tihnă să se joace 7 Voi, oameni, îm
potriva sinistrului ospăț / Un nobil 
crez ne leagă : să fie-n lume pace !“ 

în încheierea adunării, partici- 
panții au adoptat textul unei tele
grame adresate C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune, între altele :

în numele tuturor locuitorilor municipiului Vaslui, reafirmîndu-ne 
încă u dată sentimentele noastre de fierbinte dragoste șl înaltă stimă, 
vă mulțumim, mult stimate tovarășe secretar general, pentru tot ce 
ați făcut și faceți ca glasul țării noastre să răsune în lume cu toată 
vigoarea și fermitatea în apărarea intereselor vitale ale tuturor po
poarelor, a dreptului fundamental al oamenilor, dreptul la viață.

„Să facem iotul pentru eliminarea primejdiei nucleare!“
Peste 20 000 de locuitori' ai ora

șului Cîmpulung s-au reunit în 
piața centrală din localitate într-o 
impresionantă adunare dedicată 
păcii și dezarmării.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Gheorghe Mateescu, președin
tele Consiliului orășenesc Cîmnu- 
lung al F.D.U.S., care a relevat 
înalta apreciere de care se bucură, 
atît în țară, cit și peste hotare, ini
țiativele și acțiunile întreprinse de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în ve
derea încetării cursei înarmărilor și 
salvgardării păcii.

în numele tinerilor din localitate, 
Dumitru Obretin, prim-secretar al 
comitetului orășenesc al U.T.C., a 
spus : „Nu trebuie să ne resemnăm, 
să asistăm pasivi Ia intensificarea 
tot mai vertiginoasă a cursei înar
mărilor, ci să trecem hotărît la ac
țiune, să înfăptuim năzuințele de 
pace și libertate ale umanității".

La rîndul său, Aurelia Damaschin,

președinta comitetului orășenesc al 
femeilor, a subliniat : „Războaiele 
au adus totdeauna femeilor numai 
jale și suferință, ochii mamelor și 
ai soțiilor au fost plini de lacrimi 
prin pierderea celor dragi. Vrem ca 
toate acestea să devină doar o 
tristă amintire".

In același spirit s-au pronunțat 
și Nicolae Oancea, prim-secretar al 
comitetului orășenesc al P.C.R.. 
primarul orașului. Dumitru Boam- 
beș, președintele consiliului orășe

nesc al sindicatelor, Cristina Das- 
chevici, locțiitoare a președintelui 
consiliului orășenesc al pionierilor, 
Nicolae Constantinescu, muncitor 
miner la întreprinderea minieră din 
localitate, Gabriela Vintilă. secre
tara comitetului U.T.C.' de la Li
ceul de filologie-istorie.

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

Ne exprimăm, și cu acest prilej, deplina noastră aprobare fată de 
întreaga politică internă și externă a partidului și statului, fată de 
strălucitele inițiative de pace pe care Ie întreprindeți dumneavoastră, 

?• stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca o expresie a 
grijii deosebite ce o purtati viitorului poporului nostru, destinelor 
umanității, amenințată astăzi, ea niciodată în istorie, cu distrugerea 
totală. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe seeretar general, că sîntem 
hotărîți să nu precupețim nici un efort pentru ca, alături de toate 
forțele înaintate ale omenirii, să facem să triumfe pacea, dreptul la 
o viață liberă și senină, neumbrită de norii întunecați ai uriașelor 
arsenale nueleare.

* care

incinta cetății Neamțului.în __
peste 7 000 de reprezentanți ai ti
neretului din județul Neamț — 
muncitori, intelectuali, țărani, e- 
levi — s-au reunit într-o impresio
nantă adunare dedicată luptei pen
tru pace. încetării cursei înarmă
rilor. înțelegerii si cooperării în
tre toate statele lumii.

Adunarea a fost deschisă de Ma
ria Talpă, prim-secretar al Comi
tetului județean U.T.C.. care a 
spus : „Pe aceste meleaguri, unde 
străbunii noștri au apărat cu 
eroism și dăruire patriotică pămîn- 
tul natal, noi, tînăra generație, sus
ținem din adîncul ființei noastre 
inițiativele de pace ale României 
socialiste, ale președintelui țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Ne exprimăm din inimă adeziu
nea la aceste eforturi continue 
pentru salvgardarea păcii în lume, 
pentru că ele corespund interese
lor noastre, iile întregului popor. 
Avem ferma convingere că ne a- 
ducem. astfel, contribuția la deve
nirea socialistă și comunistă a pa
triei. la asigurarea dreptului Ia 
muncă și învățătură, la libertate, 
fericire și pace pe planeta noas
tră". Acelorași gînduri și sim
țăminte le-au dat glas , Balcîza

exprimă interesele
nostru popor"

Claudiu, elev la liceul „Petru Ra- 
reș“ din Piatra Neamț. Muraru 
Maria, muncitoare la întreprinderea 
„8 Martie" din același oraș, Ro
taru Elena, țărancă cooperatoare 
din comuna Dumbrava, Obreja O- 
tilia, pionieră la școala generală

A

din Tîrgu Neamț, Vasile Fo-ne. 5
tea. muncitor la întreprinderea me
canică din Roman.

Participanții au adoptat textul 
unei telegrame adresate tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune :

recunoștință față de dumneavoas-Exprimîndu-ne eea mai vie recunoștință față de dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija și căldura 
părintească cu oare înconjurați tînăra generație, pentru minunatele 
condiții de muncă si învățătură, de afirmare profesională ce ne sint 
create, vă încredințăm că tinerii din această străveche vatră de ci
vilizație românească îsi vor folosi întreaga capacitate creatoare in 
vederea înfăptuirii hotărîrilor partidului și statului, a prețioaselor 
indicații si orientări date de dumneavoastră, că nu-și vor precupeți 
nici un efort pentru făurirea socialismului și comunismului in 
scumpa noastră patrie. Asemenea tinerilor din întreaga tară, sîntem 
mindrî c? ’n aceste momente hotărîtoare pentru destinele planetei 
răsună din t>ou. cu, luciditate, prin dumneavoastră, glasul României 
socialiste, prin care popoarele lumii sînt chemate să conlucreze strîns 
în lupta pentru dezarmare si pace, pentru o lume fără arme și războaie.

Participanții la adunări ii mi
tinguri au trimis scrisori amba
sadelor U.R.S.S. și S.U.A. la 
București, ambasadelor tuturor 
statelor europene, precum și 
mesaje către Organizația Națiu

nilor Unite, în care se adresează 
chemarea de a se întreprinde 
acțiuni pentru curmarea cursei 
înarmărilor, în primul rind a 
celor nucleare, pentru înfăptui
rea dezarmării și asigurarea 
păcii.

y



SClNTEIA - vineri 21 octombrie 1983 PAGINA 3

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA ARABĂ EGIPT

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU

Fouad Mohieddin,
prim-ministru al Republicii Arabe Egipt

Moment din timpul întilnirii dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Mohamed Hosni Mubarak

Depunerea unor coroane de flori la Monumentul 
soldatului necunoscut și la mormintul lui Anwar El Sadat

Joi după-amiază, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit la re
ședința sa. Palatul Kubeh, pe pri
mul ministru al Egiptului, Fouad 
Mohieddin.

In cadrul întrevederii, premierul 
egiptean a subliniat importanta de
osebită pe care tara și poporul său 
o acordă vizitei oficiale de prietenie 
a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, exprimîndu-și satisfacția 
pențru noul dialog româno-egiptean 
la nivel înalt, încrederea că înțele
gerile la care se va alunge vor da 
noi impulsuri conlucrării dintre cele 
două state.

în cadrul convorbirii, președintele 
Nicolae Ceaușescu și premierul 
Fouad Mohieddin au relevat faptul 
că relațiile traditionale de prietenie 
și colaborare româno-egiptene cu
nosc o dezvoltare continuă pe mul
tiple planuri si s-a exprimat dorința 
ambelor state de a extinde și apro
funda aceste raporturi, de a le di
versifica. îndeosebi în domeniul in
dustriei și agriculturii, valorificîn- 
du-se posibilitățile largi de coope
rare pe care le oferă economiile 
României și Egiptului, în avantajul 
celor două țări și popoare, al cauzei 
păcii, colaborării și înțelegerii in
ternaționale.

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

Sayed Zaki,
vicepreședinte al Adunării Poporului, președintele Asociației de prietenie Egipt-România

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a primit la Palatul Kubeh, în seara 
zilei de joi. pe Sayed Zaki. vicepre
ședinte al Adunării Poporului, pre
ședintele Asociației de prietenie 
Egipt—România.

Cu această ocazie. Sayed Zaki a 
adresat, in numele său. al conduce
rii asociației de prietenie si al par
lamentarilor egipteni, un călduros 
salut de bun sosit președintelui 
Nicolae Ceaușescu. manifestîndu-și 
convingerea că noul dialog la nivel 
înalt va constitui un moment de re
ferință în dezvoltarea si adincirea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări. în spiritul sti
mei si al tradițiilor legăturilor sta
tornicite între popoarele lor.

Mulțumind pentru sentimentele 
exprimate față de România și po
porul român, președintele . Nicolae 
Ceaușescu a dat o înaltă apreciere 
activității fructuoase depuse de Aso
ciația de prietenie Egipt—România. 

Cu prilejul apropiatei aniversări a 
10 ani de la constituirea asociației, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a adre
sat un mesaj de prietenie. împreu
nă cu urări de noi succese în acti
vitatea ce o desfășoară, de fericire 
și sănătate membrilor asociației.

în acest context, a fost evocat 
rolul deosebit ce revine asociației în 
promovarea cunoașterii reciproce, a 
schimburilor de delegații pe linia 
organizațiilor de masă și obștești, 
de tineret, femei, în domeniile cul
tural. sportiv.

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

Joi. 20 octombrie, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a depus coroane 
de flori la Monumentul soldatului 
necunoscut și la mormintul lui An
war El Sadat.

împreună cu șeful statului român 
se afla tovarășa Elena Ceaușescu. Au 
participat tovarășii Gheorghe Oprea. 
Ștefan Andrei, alte persoane oficiale 
române.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
insoțiți de membrii misiunii de onoa
re atașate pe lîngă înalții oaspeți, în 
frunte cu Mohammad Said El

Gharouri. ministrul industriei și re
surselor naturale.

Situat in modernul cartier „Nasr“ 
(„Victoria") din Cairo, la una din 
extremitățile pieței unde au loc tra
diționalele parăzi militare cu prilejul 
sărbătorii naționale a Republicii 
Arabe Egipt, monumentul se înfăți
șează ca o mare piramidă din piatră 
cu patru laturi deschise. în mijlocul 
cărora arde flacăra veșnică în me
moria celor căzuți pentru patrie. Tot 
aici se află mormintul lui Anwar 
El Sadat, construit în formă parale
lipipedică. din marmură neagră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
întimpinat de comandantul zonei

centrale militare a orașului Cairo, de 
alti reprezentanți ai forțelor armate 
ale Egiptului.

O unitate de gardă, alcătuită din 
reprezentanții tuturor armelor, a 
prezentat onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a de
pus apoi coroanele de flori; pe pan
glicile tricolore este înscris : „Din 
partea președintelui Republicii So
cialiste România".

S-a păstrat un moment de recule
gere, în timp ce răsunau acordurile 
unui marș solemn.

„0 nouă confirmare a puternicului avint 
al relațiilor prietenești româno-egiptene"

Primirea de către tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu a unei delegații de oameni de știință egipteni

începută sub cele mai bune auspicii, vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu este relatată pe larg in co
loanele presei egiptene, care scoate in evidență călduroasa primire 
făcută solilor poporului român, importanța noului dialog la nivel înalt 
pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre cele două 
țări, pentru întărirea păcii și înțelegerii internaționale. In același 
timp, in cinstea vizitei înalților oaspeți au avut loc un șir de mani
festări culturale consacrate României.

Tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, prim viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Consiliului Național pentru Știință șt 
Tehnologie, a primit, joi după-amia- 
ză, la Palatul Kubeh, delegația de 
oameni de știință egipteni, condusă 
de Ibrahim’Badran, președintele A- 
cademiei de Științe și Tehnologie.

Exprimînd calda gratitudine pentru 
onoarea de a fi primiți, Ibrahim 
Badran a dat expresie, in numele 
delegației, al tuturor ' oamenilor de 
știință egipteni, sentimentelor de 
stimă și prețuire față do activitatea 
și eforturile depuse de România, de 
președintele ei pentru dezvoltarea 
științei și cultul ii, pentru progres și 
pace in lume, pentru cooperare si 
înțelegere internațională și a adus, 
totodată, un profund onțagiu tovară
șei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, în calitatea sa de om po
litic, de savant, contribuției aduse la 
afirmarea științei.

Tovarășa , Elena Ceaușescu, mulțu
mind pentru sentimentele exprimate 
la adresa României, a politicii sale 
de pace și colaborare, pentru apre
cierile față de activitatea oamenilor 
de știință români, a subliniat rolul 
și îndatoririle de înaltă ifenur.dere 
ce revin oamenilor de știință în Înota 
pentru pace, pentru dezarmare, pen
tru ca toate cuceririle științei și 
tehnicii moderne să fie puse in sluj
ba progresului și civilizației omenirii.

în cadrul convorbirii a avut loc 
un schimb de păreri în probleme 
privind dezvoltarea colaborării româ-

no-egiptene în domeniul tehnico-ști- 
intific.

întrevederea a decurs sub semnul

stimei și prețuirii, al prieteniei ce 
caracterizează relațiile dintre cele 
două țări și popoare.

La loc de frunte în paginile 
presei sînt inserate toasturile ce
lor dpi șefi de stat rostite la dineul 
oficial oferit in onoarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu de pre
ședintele Egiptului, Hosni Mubarak, 
și de doamna. Suzanne Mubarak. 
Sint subliniate referirile cu privire 
la dorința comună a României și 
Egiptului de a conlucra spre bi
nele ambelor părți, al păcii și în
țelegerii internaționale.

Sub titlul „Primire deosebit de 
călduroasă făcută președintelui 
Ceaușescu — președintele Mubarak 
elogiază eforturile României pen
tru pacfe", cotidianul „Le Journal 
d’Egyple" publică în prima pagină 
o amplă relatare despre momentele 
primei zile a vizitei. Ziarul subli
niază că, în toastul său, șeful sta
tului egiptean „a elogiat eforturile 
constructive ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru realizarea 
unei păci juste și durabile în Orien
tul Mijlociu". „Evocind raporturile 
egipteano-române, adaugă ziarul, 
președintele Mubarak a reamintit 
continua lor dezvoltare. El a com
parat aceste relații diversificate și 
constante cu o punte intre cele 
două țări, permițind toată gama de 
schimburi bilaterale. Datorită aces
tor schimburi, două civilizații se 
îmbogățesc reciproc și două popoare 
își întind mina pentru o mai bună 
înțelegere și pentru o profundă și 
fructuoasă cooperare care contri
buie la reducerea încordării în 
lume".

„The Egyptian Gazette" sublinia
ză în editorialul său : „Noua vizită 
oficială de prietenie a președinte
lui Nicolae Ceaușescu în Egipt are

o deosebită importanță, deoarece ea 
reprezintă o nouă confirmare a pu
ternicului avint al relațiilor de 
prietenie și cooperare, care carac
terizează*  raporturile egipteano- 
române de mulți ani. Președintele 
Ceaușescu a jucat întotdeauna un 
rol important in găsirea unei solu
ții viabile problemelor care afec-
____________ ._______________ — 

Ample relatări și comentarii ale 
presei din R. A. E$pt asupra 

desfășurării vizitei
tează securitatea popoarelor. Șeful 
statului român manifestă un inte
res deosebit în direcția rezolvării 
spinoasei probleme a Orientului 
Mijlociu, depunind eforturi impor
tante și contribuind cu propuneri 
constructive pentru realizarea unei 
păci permanente și cuprinzătoare în 
această zonă".

„în afara conflictului din Orien
tul Mijlociu, care desigur ocupă un 
loc important în convorbirile Mu
barak — Ceaușescu, arată ziarul, 
vizita șefului statului român urmă
rește dezvoltarea pe mai departe a 
legăturilor dintre cele două țări. 
Intre Egipt și România are loc o 
intensificare continuă a cooperării 
în domeniile industrial, agricol, 
cultural, științific. Promovarea 
cooperării bilaterale slujește inte
reselor ambelor țări și contribuie la 
cauza păcii. De aici și importanța 
vizitei președintelui Ceaușescu", 
subliniază ziarul citat.

„AI Ahram" subliniază că „pre

ședintele Nicolae Ceaușescu. per
sonalitate proeminentă a lumii con
temporane, nu numai că susține 
ideea unei păci juste și trainice. în 
Orientul Mijlociu, ci își și aduce 
contribuția la realizarea ei prin 
negocieri. Președintele Ceaușescu 
este cunoscut pentru numeroasele 
sale contacte, atît la București, cît 
și peste hotare, consacrate păcii șl 
înțelegerii internaționale — relevă 
'ziarul.

Poziția României față de proble
ma Orientului Mijlociu este foarte 
apropiată de a noastră, deoarece 
obiectivele sînt aceleași, iar prin
cipiile sint identice sau similare. 
Aceasta evidențiază importanța noii 
întîlniri dintre președinții Ceaușescu 
și Mubarak și efectul ei pozitiv 
asupra situației din regiune și a 
relațiilor bilaterale".

Relatări despre prima zi a vizitei 
Înalților soli ai poporului român 
conțin și cotidianele „Ah Akhh^r" 
și „A! Gomhouriya".

La rîndul lor, radioul și televi
ziunea egiptene au continuat să 
acorde o atenție deosebită vizitei, 
difuzînd numeroase emisiuni in tot 
cursul zilei.

La Cairo au fost inaugurate o 
expoziție de pictură românească 
modernă, zilele filmului artistic 
românesc și o gală de filme docu
mentare despre România.

La aceste manifestări au parti
cipat Ihta El Azhari, subsecretar 
de stat pentru relațiile culturale 
externe, și dr. Mustafa Abdel, sub
secretar de stat pentru artă, film 
și teatru la Ministerul egiptean al 
Culturii, reprezentanți ai vieții 
cultural-artistice locale, ai presei 
și radioteleviziunii, membri ai cor
pului diplomatic și un foarte nu
meros public.

S-au subliniat cu acest prilej 
semnificația deosebită a noului dia
log la cel mai înalt nivel româno- 
egiptean, amplificarea raporturilor 
de strînsă conlucrare și prietenie 
dintre cele două țări și popoare.
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„UNIREA ESTE SUFLETUL POPORULUI ROMÂN, 
EA ESTE GLASUL ROMÂNIEI"

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

„Națiunea română socialistă - unită prin comunitatea țelurilor și intereselor tuturor păturilor 
populației, indiferent de naționalitate - înflorește și se afirmă tot mai viguros, asigurînd făurirea 
unei vieți libere și fericite pentru toți cei ce muncesc în patria noastră66

NICOLAE CEAUȘESCU

Ziua cea mai dreaptă
Unirea cea mare o trăiesc, 

parcă așa a fost de cind 
lumea ; în zarea ei, nu
mai in zarea ei înțeleg sa 
văd chipul de sfîrtt al 
neamului meu. Plătită cu 
jertfe neprețuite si aștep
tată de secole, ziua de 1 
Decembrie 1918 apare în 
istoria tuturor românilor 
ca o nouă zi a Genezei.

Dacă mi-ar fi dat să-mi 
aleg o zi din istoria lumii, 
in care să trăiesc senti
mentul suprem al izbinzii 
poporului român, aș ale
ge ziua de 1 Decembrie 
1918, acolo, la Alba Iulia, 
sub steagurile tricolore. 
Acolo să aud prăbușirea 
edificiului feudal asupri
tor, destrămarea a tot ce 
se împotrivea celor de-o 
limbă și de-o istorie să 
fie alături, a tot ce ne-a 
smuls, vremuri multe, 
dreptul la unire. Dar a- 
ceastă minune este cu 
putință doar in perma
nenta întoarcere a con
științei mele către actele 
decisive ale acelui timp, 
către oamenii politici și

strădaniile lor, către na
țiunea română și repre
zentanții scopurilor sale 
politice, către acei care 
au făptuit marea adu
nare națională de la Alba 
Iulia.

Trăiesc in istorie, in 
trecutul ei glorios, in a-

lon HOREA

devărul ei cel adevărat, 
aceasta este pentru mine 
dimensiunea nevăzută și 
nerostită a fiecărei clipe. 
In spațiul acestui ade
văr, Unirea poporului 
meu exista in vitejie și in 
suferință, in luptă și in 
aspirații, pe pragurile ca
selor și la trecătorile 
munților, în iubirea de 
frate și in cărțile dovedi
toare ale acestei iubiri, 
in răscoale și in indura
rea roții, Unirea exista 
in lumea nouă a lumini
lor, a culturii, a bătă
liei pentru limpezirea 
limbii . unice a poporului

român, se rostea in aca
demii și la tribunele par
lamentelor, era un act al 
curajului. Unirea era do
rită pe Cimpiile libertății 
și scrisă pe steaguri, voe- 
vozii și oamenii politici 
au pregătit ziua împlini
rii ei, istoricii au argu
mentat temeinicia ei, au 
purtat-o oamenii țării pe 
potecile munților, ea tre
buia să se adeverească, 
în numele națiunii ro
mâne, să-și arate însem
nele statale. O istorie cit 
secole de evoluție euro
peană se rezuma în des
tinul poporului român. 
Unirea o trăim, o respi
răm cu aerul și o bem cu 
apa, fără nici să ne mai 
gindim la ce straturi din 
adine și din înălțime, din 
credință și din aspirații 
ne determină ființa. 
Trăim în țară, sîntem fiii 
ei, și destinul acesta a 
fost rostit atunci, la Alba 
Iulia, la 1 Decembrie 
1918, în ziua cea mai 
scumpă, mai dreaptă și 
mai cuprinzătoare din 
viața poporului român.

„Unirea spre folosul obștii

ne fericește, unirea slăvește, 

unirea întemeiază tot binele"
„Locul dară acesta unde este acum 

Moldova și Țara Muntenească este drept 
Dachia, cum și tot Ardealul cu Mara- 
moroșul și cu Țara Oltului. (...)

Așa și neamul acesta, de carele scriem, 
al țărilor acestora, numele vechiu și mai 
direptu ieste rumân, adecă rîmlean de la 
Roma. Acest anume de la discqlicatul lor 
de fraian, și cit au trăit pină la pustiirea 
lor di prea aceste locuri și cit au trăitu 
în munți, în Maramorș și pe Olt, tot acest 
jHime au ținut și pe Olt, tot acest nume 
au ținut și țin până astăzi. (...) Și asta 
ieste acestor țări și țării noastre. Moldo
vei și Țării Muntenești numite cel direptu 
de moșie, ieste rumân, cum să răspundu 
și acum toți aceia din țările ungurești 
lăcuitori și muntenii țara lor, și scriu și 
răspundu cu graiul : Țara Românească”.

MIRON COSTIN
„De neamul Moldovenilor".™

„Niamul moldovenilor, muntenilor, arde
lenilor (carii cu toții cu un nume de 
obște români să chiamă) să fie din rodul 
său .birlși romani, și precum Dachia au 
4eSt descălecată de Traian împărat cu

cetățeni și slujitori romani. Deci în vre
mea lui Traian cu hărniciia șj vredniciia 
lui supus-au și pe vrăjmași, și viteaz nea
mul dachilor, carii ținea locurile acestea, 
unde acum iaste țara noastră a Moldo
vei, a Muntenilor, și Ardealul (precum 
curat la capul pentru hotarul Dachiii s-au 
arătat)",

DIMITRIE CANTEMIR
„Hronicul vechimii romano-moldo- 
vlahilor" (1722)

„Unirea, zic, cea spre fericirea obștii. 
Căci după aceasta vin toate fericirile, iar 
făr-de aceasta nici un bine în lume nu să 
întemeiază ; și căci în obștesca fericire va 
găsi fieșcare și pe a sa. (...) Unirea spre 
folosul obștii ne fericește, unirea slăveș
te, unirea întemeiază tot binele. După a- 
ceasta alergînd, fraților să o îmbrățișăm, 
ca prin fapte să ne cunoaștem că am 
vrut (...) să slujim Patriei".

DINICU GOLESCU
„însemnare a călătoriei mele*  (1826)

„Ca deputat strig la Camera noastră, ca 
filolog scriu articulele, ca român sfătuiesc

și propovăduiesc Unirea, fără care bine 
nu vom mai vedea".

COSTACHE NEGRUZZI
„Scrisoare către G. Barițiu*  
(23 martie 1839)

„Unirea și uniunea națională sînt bunuri 
mari, importante și însuflețitoare, care nu 
cer mai mult decît voința tare de a fi și 
de a rămîne un singur popor : domnitoriul, 
aristocratul, preotul, ostașul, plugariul, me
seriașul, bărbatul, femeia, bătrînul, junele, 
pruncul, toți naționali, toți frați vorbitori ai 
unei limbi păstrate de străbuni și veacuri, 
toți fii ai unui popor păzitor de legile mo
rale, înflăcărat de libertatea patriei, iu
bitor al semenului său, suferitor al strei
nului pină unde sufere independența na
țională".

G. BARIȚIU 
„Naționalitate*  (1844)

„Ideea de naționalitate era atit de adine 
înrădăcinată în inimile tuturor, încit ea nu 
va mai putea fi vreodată stîrpită. Mulțimea 
îmbrățișa acest crez ăl naționalității atît 
de călduros, strîngîndu-l la inima ei en
tuziastă, ca și stegarul rănit pe cîmpul de 
luptă care, simțind apropierea morții, se 
înfășoară în drapel ; dacă cu viața nu-l 
poate apăra, cel puțin să-l acopere cu 
trupul, atunci cind va cădea. Acest sen
timent puternic de a trăi și a muri pen
tru naționalitatea lor l-au exteriorizat și 
l-au consfințit cu numele de român ; și 
unde eite puterea care să le poată lua 
această naționalitate, unde se află dreptul 
care ar putea să le-o conteste ?"

STEPHAN LUDWIG ROTH
„Despre Adunarea națională de la Blaj”, 
din 3-5 (15-17) mai 1848

„Odată înfăptuită această revoluție, ne 
mai rămîneau de făcut alte două revolu
ții : o revoluție pentru unitatea națională 
și, mai tirziu, pentru independența na
țională, ca în felul acesta națiunea să re
intre în posesia deplină a drepturilor sale 
naturale. (...) Problema unității a făcut 
mari progrese și s-a simplificat foarte mult. 
Unirea Valahiei și a Moldovei este un 
fapt împlinit pentru toată lumea (...) și ea 
nu poate să nu se realizeze neîntîrziat. 
Românii din Austria, bazîndu-se pe Con
stituția din 4 martie și pe promisiunile 
făcute, cer toți și cu multă insistență să 
se constituie într-un singur corp de na
țiune de trei milioane și jumătate și pină 
la urmă vor dobîndi acest lucru.

Cînd deci cele două mari grupe de 
patru milioane și de trei milioane și ju
mătate de români se vor constitui unul 
alături de celălalt, cine le va mai putea 
împiedica să se unească ? România noas
tră va exista deci. Am această convingere 
intimă. E orb cine n-o vede".

N. BĂLCESCU
„Scrisoare către A. C. Golescu*  

(4 martie 1850)

„Unirea României într-un singur stat nu 
este o idee numai în capetele cîtorva ro
mâni prea înaintați ; nu este o idee ie
șită din dezbaterile de la '48 încoace ; 
ea a fost sentimentul național în toate 
părțile României de cînd istoria a început 
a ne spune cîte ceva despre Dacia".

CEZAR BOLLIAC 
„Republica română*  (1853)

„Impregiurul stindardului pe care 

e scrisă deviza^ Unirea romanilor^
„Toată inteligența Principatelor și mai 

ales toată junimea lor n-au alt vis, nici 
altă dorință decît unirea în idei și în lu
crări cu frații de peste munți, spre a da 
înaintare culturii morale, curățirii limbii și 
explorărilor istorice, în națiunea română. 
Primiți dar înfrățirea cu junimea, căci al 
ei este viitorul".

AL. ODOBESCU : „Scrisori către 
G. Barițiu" (1862)

„Voim republică românească și o s-o 
dobîndim îndată ce ne vom uni cu noi 
înșine. (...)

Uniți vom fi tari ; uniți vom sta împo
triva oricărui vrăjmaș al libertății noas
tre".

C. A. ROSETTI 
„Scrieri"

„Optsprezece veacuri sînt de cînd via
ța latină a fost sădită pe acest pămînt,

unde sîntem noi în ciuda zguduirilor prin 
care a trecut ; această viață înaintează 
mereu sporind și întărindu-se. S-a păs
trat însă și crește această viață, nu pen
tru că erau mulți și puternici aceia care 
conlucrau la întemeierea ei, ci pentru că 
fieștecare din cei puțini era mîndru de 
munca înaintașilor săi. De cînd este su
flet de român pe fața pămîntului, ro
mânul a fost mîndru de a fi român, ș: 
chiar atunci cînd lumea îl privea cu dispreț, 
el își cînta doina și, în conștiința pu
terilor pe care le purta în sine, privea 
mîndru împrejurul său.

Sămînța, din care a răsărit acest po
por, e nobilă, și poporul nu va pieri de
cît atunci cînd românii vor uita noble
țea seminției lor”.

MIHAI EMINESCU
„Mîndria de a fi român*  („Timpul", 
1878)

„Neamul românesc și-a făurit o 

țară nouă, mai bună și mai demnă 

nu numai P^Uu ȘÎOh c/ pentru 
celelalte neamuri conlocuitoare"

„Independența noastră este o condiție 
sine qua non a viitorului nostru și in
dependența nu ne poate fi asigurată de- 
cit atunci dacă nu vor mai exista pro
vincii românești, ci dacă românimea va 
trăi o singură viață de stat. Asta-i ar
gumentul suprem pentru care socialismul 
român s-a declarat la Alba Iulia pen
tru idealul unirii tuturor românilor. Unirea 
tuturor românilor nu este o pretenție de 
război și nu este cadoul Antantei, ci este 
o evoluțiune normală a societății româ
nești".

EMIL ISAC
Adevărul, 15 decembrie 1918

„Temelia marii uniri, rezoluția de la 
Alba Iulia, s-a pus la 1 decembrie 1918, 
cînd nici nu se pomenea de Trianon (...) 
Atunci poporul autohton cel mai numeros 
și mai legat de glia strămoșească, avînd 
conștiința răspunderii istorice, a trebuit 
să-și hotărască singur soarta sa și a mo
șiei sale. La Alba Iulia neamul românesc, 
oprimat crunt atîtea secole, și-a zdrobit 
singur lanțurile și și-a făurit o țară nouă, 
mai bună și mai demnă nu numai pen
tru sine, ci și pentru celelalte neamuri con
locuitoare. Atît a fost de naturală hotă-

rîrea de la Alba Iulia, luată în numele 
celor peste patru milioane de români, și 
atît de generoase principiile enunțate, că 
peste cîteva zile germanii din Ardeal, în- 
tr-o adunare similară la Mediaș, au a- 
derat din proprie inițiativă la noul stat 
românesc.

Dreptatea românească e atît de eviden
tă că noi n-am socotit necesar s-o de
monstrăm, sau n-am vrut, sau n-am știut. 
Numai cine n-are dreptate trebuie să se 
zbuciume, să mintă și să înșele pentru 
a crea aparențe împotriva evidenței...

Pentru noi Transilvania nu poate exis
ta decît întreagă, trup din trupul nostru 
(...) Pentru noi înseamnă tot : trecut, pre
zent, viitor sau neființa. Noi n-am venit 
de nicăieri ; ne-am plămădit, ne-am năs
cut și am crescut din pămîntul ardelean. 
De mii de ani milioane și milioane de 
români au asudat muncind, au sîngerat 
luptînd și au murit amesteeîndu-și țărîna 
pretutindeni în pămîntul străvechi, încit 
toate văile și dealurile șl toți munții sînt 
îmbibați cu singe românesc, iar pașii tre
cătorului calcă numai pe pămînt ameste
cat cu pulbere de trupuri românești...".

LIVIU REBREANU 
„Transilvania 1940"
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„Aici, cM spa®
Ceausescu

popor"
„Ești unul pentru toți, far,

steag, busolă 
Și-n suitorul nostru drum spiral 
Ne duce sub înalta ta cupolă 
Aprinsu-ți astru către ideal.

Partid, partid al noii noastre ere, 
Prin muncă, luptă tu ne ești 

putere, 
Menită să le-aducă tuturor 
Destinul de nebiruit popor".

MIHAI BENIUC 
„Sub semnul tău

„Izvorul fericirii să-l clădim 
Privind spre viitorul patriei măreț, 
Rostim în cor cu glasul monolit: 
Ceaușescu, Patrie, Partid !“

FRANZ LIEBHARDT

„Patria, poporul, istoria î 
Pentru ele l-a chemat 

dintr-o casă de țară memoria
Acestui pămînt încercat, 
Pentru

Pentru

Pentru

ele

ele

ele

nesomnul ochii lui
i-a spălat,

ușa lui e deschisă 
oricînd,

stă Omul
cu oameni-n rînd, 

Ele sînt casa lui, viața lui, gloria: 
Patria, poporul, istoria 1“

HORIA BĂDESCU 
„De-a pururea gloria"

„Cîmp de flori și lan de grîu — 
România mea f rumoasă, 
Cînd la tine mă gîndesc 
Fericirea-mi intră-n casă.

Pacea, munca, libertatea, 
Steme-s pe-acest plai de dor. 
Prin partid ne crește-n inimi 
Luminosul viitor".

SZEKELEY ZSUZSA 
„Exemplul lui"

„Sîntem în drum și sîntem 
în puteri, 

Mai umăr lîngă umăr ca oricînd 
Uniți în faptă și uniți în gînd ; 
Savanți și metalurgi, plugari, 

mineri

Deasupra țării soare nou seînteie, 
Văzduhul e senin, pămîntul cald, 
Și vom atinge piscul cel 
Călăuziți de-un Om și o

VIRGIL TEODORESCU 
„Călăuziți de-un om și o Idee"

„Aici sîntem contemporani 
cu visul 

Contemporani cu țara,
pentru viitor 

Aici cînd spunem Ceaușescu 
spunem casă 

Și cînd rostim partid 
gindim popor".

EMILIAN MARCU 
„Contemporani cu țara"
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FILE DIN EPOPEEA NAȚIONALĂ : „ISTORI2" (tapiserie de Liana Șaru și Gheorghe Șaru)

Pecețile de lumină ale continuității
Țară cu țări. Transil

vania reține, in pitores
cul nuanței etnografice, 
acele teritorii cirmuite de 
cite un voievod sau jude, 
dițj zorile feudalismului. 
Astăzi, turistul, străbă- 
tind mirificele spații de 
peste Carpați, se desfată 
in arhitectura populară, 
costume, cintece și da
tini, străbătind Țara Mo
ților sau Oașului, a Ză- 
randului sau Hațegului, a 
Birsei' sau Almașului, 
unde insă totodată istoria 
și-a lăsat pecețile de lu
mină și aur într-o conti
nuitate armonioasă.

O tendință centripetă 
de unire a existat tot
deauna prin comunitatea 
de limbă și obiceiuri. In 
acest sens, actul istoric 
de la Alba Iulia este epi
logul firesc al unei înde
lungi epopei. De fapt, 
Unirea cu Țara era deja 
pecetluită încă prin re
zoluția adoptată la 12 oc
tombrie in Oradea și în
tărită apoi la 18 noiem
brie in Arad, Marea Adu
nare din Alba Iulia dind 
hotăririi națiunii române 
din întreaga Transilvanie 
un caracter democrat, 
electiv, in fața patriei 
și-a omenirii. Astfel ceea

ce nu se realizase pe 
Cimpia Libertății de la 
Blaj se realiza in sala 
Casinei din Alba Iulia, 
unde 1 228 de delegați, 
susținuți de 100 000 de 
participant veniți cu de 
la sine voință, prin votul 
inimii, au dat legalitate 
plenitudinară istoricei 
Declarații. Desăvirșind

Al. ANDRIȚOIU

unitatea teritorială a 
României, actul istoric de 
la Alba Iulia echivalează 
cu o sărbătoare națională. 
Este tocmai dimensiunea 
care i se dă astăzi la a 
65-a aniversare, din un
ghiul larg și realist de 
vedere al actualității 
noastre socialiste.

Este meritul acestor ani 
de renaștere națională și 
socială, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in pri
mul rind, că, încă ince- 
pind cu procesul formă
rii poporului român (și 
chiar, mai departe, de la 
formarea primului stat 
centralizat dacic) și pină 
în apropiere, istoria a

fost repusă in matca ade
vărurilor ei. Este firesc 
așadar ca, respectindu-i 
structurile,., să privim, 
azi, Unirea cu Țara din 
punctul nostru de vedere 
comunist și să tragem 
concluziile valabile epocii 
noastre creatoare. Măre
ția și perenitatea unui act 
istoric stau tocmai in po
livalența adevărurilor lui 
și in capacitatea lui de-a 
se rosti cu eficacitate po
porului care l-a ctitorit, 
in toate epocile, in toate 
etapele.

In cazul nostru, învă
țămintele actului Unirii 
se referă la unirea noas
tră de astăzi, in cuget și 
simțiri, pe temelia socie
tății socialiste : partid, 
țară și popor, osmotic. 
Numai o unire desăvir- 
șită, compactă, ne poate 
asigura libertatea, suve
ranitatea și liniștea crea
toare a patriei, ne poate 
da tăria socială in rezis
tența neclătinată la gra
vele încercări ale epocii. 
Și este acesta unicul, su
premul mod de-a privi, 
de-a înțelege și de-a ce
lebra, la momentul isto
ric dat, idealul peren al 
Unirii Transilvaniei cu 
Țara.

Grupaj realizat de Ioan ADAM și Emil VASILESCU
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Intîlnire la C. C. al P. C. R.
Ieri dimineață, tovarășul Petru 

Enache, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., s-a înitîlnit cu dele
gația Partidului Revoluției Populare 
din Benin, condusă de Cepo Chichi 
Gratien. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.R.P. din Benin, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., efectuează o 
vizită în țara "noastră.

Cu acest prilej, oaspetele a rugat 
Bă se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, un 
cald salut împreuna cu Cele mai bune 
urări de sănătate din partea Iui 
Mathieu Kerekou, președintele Comi
tetului Central al Partidului Revolu
ției Populare din Benin, președintele 
Republicii Populare Benin.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
tovarășul Petru Enache l-a rugat pe 
oaspete să transmită din partea 
ovarășului Nicolae Ceaușescu un cald 
rlut și cele mai bune urări de să- 
ăta-te pentru președintele Mathieu 

Kerekou.
In cadrul convorbirilor s-a efec

Cronica
La Ambasada Elveției la București 

a avut loc, joi, prezentarea de con
doleanțe în legătură cu încetarea din 
viată a vicepreședintelui Confedera
ției Elvețiene, șeful Departamentului 
Federal de Finanțe, Willi Ritschard.

în numele președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, al Consiliului de Stat și 
al guvernului au transmis condolean
țe ambasadorului Francis Pianca to
varășii Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Chivulescu, ministrul jus
tiției, și Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Cei prâzenți au păstrat un moment 
de reculegere în fața portretului în
doliat al celui dispărut și au semnat 
in cartea de condoleanțe.

★
La Monumentul eroilor luptei pen

tru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism, joi au depus co
roane de flori ambasadorii la Bucu
rești ai Republicii Cuba — Rodney 
Lopez Clemente ; Republicii Zair — 
Mampuya Musungay Nkuembe ; Re
gatului Maroc — Mohamed Taoufik 
Kabbaj ; Norvegiei — Borre Merless 
Riise și Republicii Populare Chineze 
— Li Zewang.

★
La Muzeul colecțiilor de artă din 

Capitală s-a deschis, joi la amiază, 
expoziția „Costume naționale și po
doabe din Republica Populară Chi
neză", organizată sub egida Consi
liului Culturii și Educației Socialiste 
și Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

Exponatele — broderii, dantele, țe
sături, diferite alte obiecte decora
tive — relevă, prin varietatea lor,

vremea
Timpul probabil pentru perioada cu

prinsă. între 21 octombrie, ora 20 — 24 
octombrie, ora 20. In țară : Vremea va 
continua să se răcească îndeosebi la 
începutul intervalului. Cerul va fi va
riabil cu înnorări mal accentuate în 
nordul și estul țării în primele zile 
cînd vor cădea ploi slabe și burnițe. în 
rest burnițe izolate. în zona de munte 
și izolat în zona deluroasă din nordul 
țării precipitațiile vor fi și sub formă

De la C.E.C.
Pe depunătorii care economisesc 

pe instrumentele de economii pre
văzute cu cîștiguri, Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni îi infor
mează că tragerile la sorți pentru 
acordarea cîștigurilor la unele li
brete de economii pentru trimes
trul III 1983 precum și la obliga
țiunile C.E.C. cu cîștiguri pentru 
luna octombrie a.c. vor avea loc 
astfel :

— joi 27 octombrie, orele 18,30 
în sala Teatrului de operetă din 
str. Splaiul Independenței nr. 1 
din Capitală, tragerile la sorți 
pentru acordarea cîștigurilor la 
libretele de ecohomii cu dobîndă 
și cîștiguri în autoturisme emise 
de unitățile C.E.C. din București ;

— vineri 28 octombrie, ora 16,30 
in sala Casei de cultură din str. 
Zalomit nr. 6 din Capitală, trage
rea la sorți pentru acordarea cîș
tigurilor la libretele de economii 
pentru construirea de locuințe, cu 
cîștiguri in materiale de construc
ție și pentru turism ;

— luni 31 octombrie, orele 16,30 
in sala. Casei de cultură din str. 
Zalomit nr. 6 din Capitală, tra
gerea la sorți pentru acordarea 
cîștigurilor Ia libretele de economii 
cu dobîndă și cîștiguri în autotu
risme emise de unitățile C.E.C. 
lin țară și a obligațiunilor C.E.C. 
cu cîștiguri pentru luna octombrie 
a.c. Cu prilejul „Săptămînii eco
nomiei", Casa de Economii și Con- 
semnațiuni acordă, pe lingă câști
gurile lunare obișnuite, și cîștiguri 
suplimentare prin trageri la sorți.

La aceste trageri la sorți Casa 
de Ecofiomii și Consemnațiuni 
acordă numeroase cîștiguri in bani 
și autoturisme „Dacia 1300".

Casa de Economii și Consemna
țiuni invită pe cei interesați să ia 
parte la lucrările de efectuare a 
tragerilor la sorți. 

tuat o analiză a stadiului Îndeplini
rii. hcitărîrilor adoptate cu prilejul 
întîlnirii la nivel înalt, exprimin- 
du-se hotărîrea ambelor părți de a se 
dezvolta și adinei relațiile de colabo
rare și prietenie dintre partidele, ță
rile și popoarele român și beninez. 
spre binele lor, al cauzei păcii și în
țelegerii internaționale. Totodată, s-a 
făcut o informare reciprocă asupra 
preocupărilor principale actuale ale 
celor două partide și un schimb de 
păreri cu privire la unele probleme 
internaționale contemporane.

A fost prezent Paul Kpoffon. am
basadorul Republicii Populare Benin 
la București.

★
în timpul șederii în tara noastră, 

delegația Partidului Revoluției Popu
lare din Benin a avut discuții la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internationale, la 
Consiliul Culturii și Educației Socia
liste. la Comitetul județean Argeș al 
P.C.R. și a vizitat unele obiective 
economice, social-culturale și turis
tice din București, precum și din ju
dețele Argeș și Brașov.

zilei
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Aqențiiie de presă despre splendida victorie 

a echipei Dinamo București

„O DEMONSTRAȚIE SCÎNTEIETOARE
DE FOTBAL OFENSIV11

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

DEMOCRATICE SOMALIA

Tovarășului MOHAMED SIAD BARRE 
Secretar general al Partidului Socialist Revoluționar Somalez, 

Președintele Republicii Democratice Somalia
MOGADISCIO

Aniversarea Zilei naționale a Republicii Democratice Somalia îmi oferă 
prilejul de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de. sănătate 
și fericire personală, de pace, prosperitate și progres poporului sorpalez 
prieten.

îmi amintesc cu plăcere de recenta mea vizită în țara dumneavoastră 
care mi-a permis să cunosc nemijlocit activitatea poporului somalez pentru 
lichidarea urmărilor colonialismului și consolidarea cuceririlor revoluționare, 
pentru dezvoltarea sa liberă și independentă, pentru făurirea unei vieți noi.

Exprim convingerea că, acționînd în spiritul înțelegerilor și documentelor 
convenite, relațiile dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai 
mult, în interesul popoarelor român și somalez, al politicii de pace, colaborare 
și înțelegere în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Mogadiscio, capitala 
Republicii Democra
tice Somalia, este 
unul dintre cele mai 
vechi orașe ale Afri
cii de est, avînd o 
vîrstă de aproape trei 
milenii. în anii care 
au trecut de la procla
marea Independenței 
țării (1960) și mai ales 
in perioada care a ur
mat revoluției din 21 
octombrie 1969, stră
vechea așezare de pe 
țărmul Oceanului In
dian a cunoscut o pu
ternică dezvoltare. 
Populația sa a crescut 
de aproape cinci ori. 
ajungînd la circa 
400 000 locuitori, iar 
înfățișarea localității 
s-a schimbat radical : 
dintr-un vechi port, 
fără importantă, el a 
devenit un oraș în pli
nă expansiune, cu o 
vie activitate econo
mică și socială. Dacă 
în urmă cu două de
cenii industria sa era 
ca și inexistentă, as
tăzi capitala somaleză 
dispune de o uzină si
derurgică. o rafinărie, 
filaturi, fabrici de 
prelucrare a cărnii și 
a altor produse ali
mentare.

Transformările inau

gurate la sfîrșitul de
ceniului al șaptelea nu 
se rezumă însă la cele 
înregistrate de princi
palul oraș al tării. Ele 
sint vizibile în fiecare 
dintre orașele răspîn- 
dite pe coasta lungă 
de 2 600 km — Kisi- 
maio, Merca, Berbera, 
unde au fost înălțate 
o serie de importante 
obiective economice, 
ca și în localitățile din 
interior, o atenție deo
sebită fiind acordată 
dezvoltării agricultu
rii. în zona cuprinsă 
între rîurile Juba și 
Wabi Shebeli. unde se 
găsesc cele mai fertile 
pămînturi, s-a trecut 
la efectuarea unor am
ple lucrări de hidroa
meliorații, în fruntea 
cărora se Situează ma
rele baraj de la nord 
de localitatea Bardhe- 
ra. Cînd va fi gata, a- 
ceastă lucrare va da 
naștere unui lac de 
acumulare cu o capa
citate de 4 miliarde mc 
de apă. ce va permite 
irigarea unor întinse 
suprafețe de terenuri 
agricole.

în spiritul politicii 
sale de prietenie și so
lidaritate cu popoare
le africane și în ge

tv
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Să rezolvăm împreună
15.30 Emisiune în limba germană (par

țial color)
17,25 Tragerea Loto .
17,35 La volan
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea în economie
20.-30 Din albumul melodiilor populare 

(color)
20,10 Cadran mondial
21,00 Film artistic : „Trei povești de 

dragoste". „Echilibrul"
21.50 Occident ’S3. Neoiasclsmul — duș

man al culturii
22,15 Farmecul operetei
22.30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL Z
15,00 Telex
15,05 Blocnotes bucureștean

Reuter relatează : „Domnia echi
pei S.V. Hamburg în «Cupa campio
nilor europeni* * a fost pusă serios în 
primejdie miercuri, cînd a suferit o 
neașteptată înfringere, cu 3—0, în 
partida cu Dinamo București. Forma
ția vest-germană, exceptată in pri
mul tur. nu a mai reușit să reediteze 
jocul prestat în finala ediției trecute, 
cînd a cucerit trofeul învingînd pe 
Juventus Torino. Golurile lui Augus
tin, Mulțescu și Orac au pus formația 
din Hamburg intr-o situație dificilă 
pentru meciul retur. Chiar si celebrul 
Felix Magath a fost total copleșit pe 
măsură ce fotbaliștii români,' igno- 
rînd reputația adversarilor lor. i-au 
uimit cu o demonstrație seînteietoa- 
re de fotbal ofensiv".

prin originalitatea concepției, exe
cuția de o mare finețe, talentul crea
torilor din numeroase regiuni ale 
R. P. Chineze, aspirațiile poporului 
chinez spre frumos, în domeniul ar
tei aplicate.

La vernisaj au participat reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Ministerului Aface
rilor Externe, Asociației de prietenie 
româno-chineză, ai I.R.R.C.S..

Au fost prezenți Li Zewang, am
basadorul R. P. Chineze la București, 
precum și membri ai corpului di
plomatic.

+
Cu prilejul Zilei naționale a Re- 

jublicii Zambia, joi după-amiază a 
avut loc în Capitală o manifestare 
culturală organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
Străinătatea, în cadrul căreia au fost 
prezentate impresii de călătorie din 
această țară. în încheiere au fost 
prezentate filme documentare zam- 
biene.

La manifestare au participat mem
bri ai conducerii I.R.R.C.S. și Ligii 
române de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ti
neri zambieni care învață în țara 
noastră, un numeros public.

★

Joi după-amiază, la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale a fost sem
nat protocolul sesiunii a III-a a Co
mitetului mixt româno-francez pri
vind cooperarea intre întreprinderi 
românești și întreprinderi mici și 
fnijlocii franceze. •

(Agerpres)

de lapoviță și ninsoare. Vîntul va su
fla slab pînă. la moderat cu unele in
tensificări la munte și în estul țării. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 3 și plus’7 -grade, mai cobo- 
rîte în Transilvania și depresiunile 
intramorjtane. Maximele vor fi cuprin
se între 8 și 18 grade. Pe alocuri se 
va produce ceață. în București : Vre
mea se va răci ușor, cerul va fi varia
bil; va burnița. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între zero și 3 gra
de, iar cele maxime între 15 și 18 grade. 
Dimineața și seara ceață slabă. (Liana 
Cojocaru, meteorolog de serviciu).

Comentînd rezultatele înregistrate 
in prima manșă a turului II al cu
pelor europene de fotbal, corespon
denții agențiilor internaționale de 
presă subliniază performanta echipei 
Dinamo București, care a învins cu 
3—0 reputata formație vest-germană 
S.V. Hamburg, după un joc de foarte 
bună factură tehnică.

Astfel, trimisul special al agenției 
D.P.A. Hamburg la acest joc notea
ză. printre altele : „Doar o minune 
ar mai putea face ca S.V. Hamburg 
să evite eliminarea din -Cupa cam
pionilor europeni»-. Deținătoarea tro
feului a capotat miercuri seara în 
fața lui Dinamo București, fiind în
trecută in toate compartimentele de 
joc. După cele 90 de minute de la 
București, care au marcat un moment 
de maximă cădere în istoria echipei 
din Hamburg, este greu de presupus 
că formația vest-germană s-ar mai 
putea califica în sferturile de finală 
ale competiției. După un început fur
tunos de meci în care Hieronymus, 
in minutul 3, era să înscrie in propria 
poartă, campioana vest-germană nu 
a mai putut să-i țină in frîu pe fot
baliștii români decit la mijlocul pri
mei reprize. In restul timpului, ro
mânii, buni tehnicieni, au dominat 
cu autoritate". In caseta tehnică a 
meciului sint evidențiați, în ordine, 
Augustin, Mulțescu și. respectiv, 
Jakobs.

Sub titlul „S.V. Hamburg a suferit 
o înfrângere uluitoare". agenția

La rîndul ei, agenția United Press 
International scrie : „Dinamo Bucu
rești â învins cu 3—0 pe deținătoa
rea -«Cupei campionilor europeni». 
lăslndu-l pe antrenorul Happel să 
aștepte un miracol pentru a salva 
clubul vest-german de la eliminare. 
In meciul retur. S.V. Hamburg are o 
sarcină foarte grea în încercarea de a 
remonta handicapul de trei goluri si 
s-ar putea ca la 2 noiembrie să-și ia 
adio de la competiție chiar in fata 
propriilor suporteri. Acțiunile ofensi
ve ale echipei române au debusolat 
complet apărarea formației ve'st-ger- 
mane și chiar antrenorul ei a trebuit 
să recunoască după meci că jucătorii 
români au fost stănini pe situație". 

neral cu noile state 
care au pășit pe ca
lea dezvoltării de sine 
stătătoare, poporul ro
mân urmărește cu viu 
interes progresele do- 
bîndite de poporul so
malez pe calea făuri
rii unei vieți noi. în
tre Republica Socia
listă România și Re
publica Democratică 
Somalia s-au statorni
cit relații întemeiate 
pe stimă și respect 
reciproc, care cunosc 
un curs mereu ascen
dent.

Momente de cea mai 
mare însemnătate în 
evoluția raporturilor 
româno-somaleze le-au 
constituit întîlnirile 
dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohamed 
Siad Barre. dintre 
care cea mai recentă 
a avut loc în iulie a.c. 
la Mogadiscio. Decla
rația comună româno- 
somaleză ca și celelal
te documente semnate 
cu acest prilej deschid 
noi și rodnice pers
pective extinderii ra
porturilor dintre cele 
două țări, în interesul 
ambelor popoare, al 
păcii și progresului în 
lume.

15,25 Vldeoteca Internațională
15,55 Stadion
16.30 Film artistic : „Din nou împreu

nă". Producție a Casei de filme 
Cinci. In distribuție : Vladimir 
Găitan, liarion Clobanu, Mircea 
Diaconu, Mihaela Caracaș, Draga 
Olteanu-Matel, Silviu Stănculescu, 
P.odica Negrea, Octavian Cotescu, 
Aurel Giurumia, Geo Saizescu. 
Scenariul : Dumitru Buznea. Re
gia : George Cornea

20,00 Telejurnal
20,20 Dezbateri culturale. Rolul criticii 

în afirmarea unei literaturi șl arte 
revoluționare, profund angajate

20,50 Generația deceniului IX. Stagiarii 
la examenul producției

21,05 Concertul orchestrei simfonice a 
Filarmonicii din Ploiești. Dirijor : 
Horia Andreescu. Solist : Iosif 
Gerstenengst. în program : Joseph 
Haydn — Simfonia nr. 102; Zeno 
Vancea — Sonata pentru orgă ' și 
orchestră; Franz Schubert — Sim
fonia a v-a în Si bemol major

32.30 Telejurnal .

în cîteva iinduri
• La Palatul sporturilor din Roma 

au continuat întrecerile „Cupei mon
diale" de box, în gala a treia evo- 
luînd și pugilistul român Doru Mari- 
cescu, care, în limitele categoriei mij
locie, a pierdut la puncte în fața 
campionului S.U.A., V. Kill. La 
aceeași categorie, italianul Noe Cru
cialii l-a întrecut la puncte pe ira
kianul Jabar Emir.

Rezultate din cadrul categoriei 
muscă : Jeffrey Fench (Australia) 
b.p. Arcello Diaz (Columbia) ; Pedro 
Reyes (Cuba) b.p. Janos Varadi (Un
garia) ; Petar Lesov (Bulgaria) b.p. 
Damiano Lauretta (Italia). La cate
goria cocoș, Iuri Aleksandrov 
(U.R.S.S.) a cîștigat la puncte intîl- 
nirea cu S. Buzoli (Iugoslavia), iar 
la categoria ușoară Rarnon Goire 
(Cuba) l-a învins prin K.O. tehnic 
pe V. Demianenko (U.R.S.S.).

® Cea de-a 71-a ediție a Turului 
ciclist al Franjei se va desfășura 
anul viitor între 29 iunie și 22 iulie, 
în 23 de etape și un „prolog", însu- 
mînd peste 3 900 km. Cea mai lungă 
etapă va fi a 21-a : Crans Monta
na — Villefranche-en-Beaujolais (300 
km), iar cea mai scurtă, a 12-a : St. 
Girons — Toulouse (105 kpi). Startul 
se va da Ia Seine St. Denis, iar so
sirea va avea loc, ca de obicei, la 
Paris, pe Champs Elysecs,

Cursa se va disputa în formula 
„open", putînd participa atît alergă
tori profesioniști, cit și rutieri inde
pendenți și amatori.

• Finala campionatului mondial 
feminin de handbal pentru echipe de 
tineret se va disputa la Nantes 
(Franța) între selecționatele U.R.S.S. 
și R. D. Germane, cîștigătoarele ce
lor două grupe semifinale.

în ultimele meciuri din grupele se
mifinale, R. D. Germană a învins cu 
28—16 Suedia, iar U.R.S.S. a dispus 
cu 17—15 de formația Iugoslaviei.

COMUNICATUL
cu privire la ședința a XXXVII-a a sesiunii

Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
între 18 șl 20 octombrie 1983 a 

avut loc, în capitala Republicii De
mocrate Germane — Berlin, ședința 
a XXXVII-a a sesiunii Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La lucrările sesiunii au participat 
delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R., conduse de G. Filipov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria, 
L. Strougal, președintele Guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
C. R. Rodriguez, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Cuba, 
W. Stoph, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Democrate 
Germane, J. Batmunh, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, W. Jaruzelski, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone, 
C. Dăscălescu, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, G. Lazar, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Ungare, N. A. Tihonov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, To Huu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste Vietnam.

în conformitate cu convenția din
tre C.A.E.R. și Guvernul R.S.F.I., la 
ședința sesiunii a participat delega
ția R.S.F.I., condusă de B. Srebrici, 
vicepreședinte al Consiliului Execu
tiv Federal.

La lucrările sesiunii au participat 
ca invitați, în calitate de observa
tori. reprezentanți ai Republicii De
mocratice Afganistan, Republicii 
Populare Angola, Etiopiei Socialiste, 
Republicii Democrate Populare Laos, 
Republicii Populare Mozambic, Re
publicii Democrate Populare Yemen. 
In legătură cu aprobarea convenției 
privind colaborarea dintre Consiliul 
de Ajutor Economic Reciproc și Re
publica Nicaragua, la ședința sesi
unii a participat o delegație a Repu
blicii Nicaragua,

La lucrările sesiunii au luat parte 
N.V. Faddeev, secretarul Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, re
prezentanți ai comitetelor C.A.E.R. 
și ai unor organizații economice in
ternaționale, create de țările socia
liste.

A prezidat W. Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
conducătorul delegației Republicii 
Democrate Germane.

La ședință a fost examinat rapor
tul anual al Comitetului Executiv cu 
privire la activitatea Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc. S-a re
levat faptul că, in perioada care a 
trecut de la ședința a XXXVI-a a 
sesiunii C.A.E.R., în țările membre 
ale C.A.E.R. s-a desfășurat o activi
tate intensă pentru îndeplinirea 
obiectivelor cincinalului curent și 
pentru soluționarea problemelor care 
au apărut. S-a făcut un nou pas în 
dezvoltarea lor ecopomico-socială. 
Cu toate condițiile externe care s-au 
înrăutățit și cu scumpirea producției 
materiilor prime și energiei, a cres
cut în continuare venitul lor natio
nal, s-a mărit producția industrială, 
îndeosebi în ramurile care asigură 
accelerarea progresului tehnico-ști- 
ințific, precum și producția agrico
lă, a crescut bunăstarea celor ce 
muncesc.

In colaborarea țărilor membre ale 
C.A.E.R. s-a accentuat orientarea 
spre solutionarea celor mai impor
tante probleme care au însemnătate 
prioritară pentru dezvoltarea econo
miilor naționale, pentru asigurarea 
acestora cu resurse materiale. 
Comerțul reciproc a crescut mal ra
pid decit volumul total al schimburi
lor de- mărfuri ale țărilor membre 
ale C.A.E.R. S-a Încheiat, în linii 
generale, semnarea convențiilor re
feritoare la problemele prevăzute în 
programele speciale de colaborare pe 
termen lung. Se desfășoară lucrări 
privind realizarea convențiilor de 
mare anvergură îndreptate spre ac
celerarea progresului tehnic. în pri
mul rînd în domeniul tehnicii care 
economisește resursele, produselor 
radioelectronicil, roboților industriali, 
produselor chimice.

în același timp, există însemnate 
rezerve de adîncire în continuare a 
colaborării economice și tehnico- 
științifice a țărilor membre ale 
C.A.E.R.

Sesiunea a aprobat activitatea Co
mitetului Executiv și a celorlalte or
gane ale C.A.E.R. privind organiza
rea colaborării. Au fost preconizate 
măsuri pentru concentrarea în con
tinuare a eforturilor țărilor spre so
luționarea problemelor tehnico-știin- 
țifice prioritare.

S-a relevat importanța deosebită a 
măsurilor ce se realizează în țări 
pentru economisirea de resurse mate
riale și a colaborării în acest do
meniu.

în perioada care a trecut s-au efec
tuat lucrări comune pentru crearea 
unei serii de mașini și utilaje efi
ciente, procese tehnologice moderne, 
pentru valorificarea surselor de ener
gie netradiționale. în scopul folosirii 
mai depline a rezervelor în acest do
meniu, sesiunea consiliului a exami
nat și a adoptat direcțiile principale 
ale extinderii colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. în folosirea eco
nomicoasă și rațională a resurselor de 
combustibili, energie și materii pri
me, inclusiv cele reutilizabile.

Se preconizează dezvoltarea coope
rării în producția de utilaje cu con
sum redus de energie și resurse, ex
tinderea producției în domeniul teh
nicii materialelor semiconductoare, a 
instrumentelor și aparatelor pentru 
controlul și reglarea automată a con
sumului de energie, reducerea pier
derilor neproductive, lărgirea infor
mării reciproce privind experiența 
înaintată, în scopul introducerii mai 
rapide a acesteia în economia națio
nală.

S-a considerat necesar ca. paralel 
cu acțiunile ce vor fi înfăptuite în 
următorii ani șl in viitorul cincinal, 
să se elaboreze în organele C.A.E.R. 
un program de colaborare în acest 
domeniu pînă în anul 2000.

Luînd în considerare însemnăta
tea prioritară a dezvoltării agricul
turii și industriei alimentare pentru 
îmbunătățirea aprovizionării popu
lației țărilor membre ale C.A.E.R. 
cu mărfuri alimentare, sesiunea 
a adoptat acțiuni complexe de co
laborare in acest domeniu. Acestea 
completează programul special de 
colaborare pe termen lung în dome
niul agriculturii și industriei ali
mentare. adoptat anterior. Se pre
vede adîncirea colaborării în creș
terea producției și a livrărilor re
ciproce de legume și fructe. în dez
voltarea pisciculturii industriale, în 
folosirea genofondurilor. Au fost 
stabilite acțiuni privind colaborarea 
în dotarea agriculturii si industriei 
alimentare cu tehnică modernă. în 
folosirea mai deplină și rațională a 
materiilor prime agricole. în crearea 
si introducerea în aceste ramuri a 
tehnologiilor avansate. S-a conside
rat. de asemenea, necesar să se con
vină acțiuni între țările interesate 
membre ale C.A.E.R. privind stimu
larea economică a producției agri
cole. în scopul creșterii livrărilor 
reciproce de mărfuri alimentare.

Sesiunea a trasat organelor con
siliului sarcina să asigure. în cursul 
coordonării planurilor economice ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. pe 
1986—1990, realizarea acțiunilor a- 
doptate privind colaborarea în do
meniul economisirii resurselor și 
îmbunătățirea aprovizionării popu
lației cu alimente.

Au fost relevate dezvoltarea cu 
succes a colaborării dintre țările 
membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I., sta
bilitatea legăturilor lor economice 
cu Finlanda.

Sesiunea a subliniat marea impor
tantă a inițiativelor de politică ex
ternă promovate în 1983 în Declarația 
politică a statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, adoptată la 
Praga, și în Declarația comună a 
conducătorilor de partid si de stat 
ai țărilor socialiste, de la Moscova. 
A fost confirmată hotărîrea țărilor 
membre ale C.A.E.R. de a nu slăbi 
eforturile îndreptate spre însănăto
șirea relațiilor politice și economice 
internaționale.

S-a dat o apreciere pozitivă rezul
tatelor reuniunii de la Madrid, care 
creează noi posibilități pentru dez
voltarea colaborării reciproc avan
tajoase. inclusiv economică, a state
lor. în interesul consolidării păcii in 
întreaga lume si pe continentul eu
ropean.

Conducătorii delegațiilor țărilor 
membre ale C.A.E.R. resping cu 
hotărîre cursul forțelor imperialiste 
îndreptat spre înrăutățirea în con
tinuare a încordării internaționale, 
spre subminarea relațiilor normale 
politice si economice internaționale.

Conducătorii delegațiilor țărilor 
membre ale C.A.E.R. au reafirmat 
linia consecventă a țărilor lor de

ÎNCHEIEREA 10MI10R CELEI DE-A
XXXVII-A ȘEDINȚE A SESIUNII C.A.E.R.

BERLIN 20 (Agerpres). — Joi s-au 
încheiat la Berlin lucrările celei de-a 
XXXVII-a ședințe a sesiunii 
C.A.E.R., la care au participat dele
gații din țările membre ale C.A.E.R., 
precum și o delegație a R.S.F. Iu
goslavia.

în calitate de observatori au luat 
parte la lucrări delegații din R.D. 
Afganistan, R.P. Angola, Etiopia So
cialistă, R.D.P. Laos, R.P. Mozambic, 
Republica Nicaragua și R.D.P. Ye
men.

Delegația Republicii Socialiste 
România la ședința sesiunii a fost 
condusă de tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ininistru al guvernului.

La încheierea lucrărilor au fost 
adoptate documente în problemele 
aflate pe ordinea de zi.

Conducătorii delegațiilor țărilor 
membre ale C.A.E.R. au semnat pro
tocolul celei de-a XXXVII-a ședințe 
a sesiunii C.A.E.R.

Willi Stoph, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.D.G., a luat cu- 
vîntul, subliniind caracterul rodnic 
al lucrărilor celei de-a XXXVII-a 
ședințe a sesiunii C.A.E.R,

★
Delegația Republicii Socialiste 

România, condusă de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guver
nului, care a participat la lucrările

dezvoltare a relațiilor economice și 
comerciale cu toate țările care sint 
dispuse să colaboreze pe bază de 
egalitate în drepturi, avantaj reciproc, 
indiferent de nivelul de dezvoltare ț 
economică și de sistemul economico- < 
social. S-a subliniat, totodată, impor- I 
tanta adîncirii colaborării economica î 
reciproc avantajoase in cadru." 
C.A.E.R., In vederea dezvoltării acce
lerate a producției și a livrărilor 
reciproce de produse, al căror import 
este îngreunat de politica de discri- 
rrținare promovată de unele țări 
capitaliste fată de țările membre ale 
C.A.E.R. în relațiile economico- i 
comerciale. j

S-au relevat lărgirea și adincirea, ' 
în continuare, a colaborării egale în 
drepturi și reciproc avantajoase din
tre C.A.E.R. și țările în curs de dez
voltare. ■*

Țările membre ale C.A.E.R. au \ 
subliniat marea importantă a inter- i 
acțiunii dintre dezarmare și dezvol- ■. 
tare și și-au exprimat satisfacția că / 
poziția lor în această problemă coin
cide cu poziția țărilor nealiniate. ’ 
Ele au exprimat hotărîrea de a ac- 
tiona împreună cu acestea în vede- ) 
rea opririi cursei înarmărilor și tre- , 
cerii la dezarmare, urmînd ca mij
loacele astfel eliberate să fie folosi- 1 
te pentru solutionarea numeroaselor , 
probleme economice cu care se con- 

■fruntă țările lumii, inclusiv cele in 
curs de dezvoltare. împreună cu ță
rile nealiniate, elo denunță în mod 
hotărît toate formele de agresiune 
economică, încercările de a folosi le
găturile economice ca mijloc de ' 
presiune politică și amestec în tre- t 
burile interne ale statelor. Ele spri
jină cererile progresiste ale țărilor 
în curs de dezvoltare privind res
tructurarea relațiilor economice in
ternaționale pe baze egale în drepturi ) 
și democratice și instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, > 
echitabile, inclusiv începerea cit 
mai grabnică a negocierilor globale ' 
în cadrul O.N.U. asupra celor mai 
actuale probleme economice mon- ’ 
diale, în conformitate cu rezoluțiile 
Adunării Generale a O.N.U.

Țările membre ale, C.A.E.R. au ’ 
exprimat disponibilitatea de a acțio-, 
na împreună cu țările în curs de 
dezvoltare și țările nealiniate, cu 
toate statele, pentru realizarea aces
tor scopuri.

Sesiunea consiliului a numit pa> 
V.V. Siciov ca secretar al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc. Se
siunea a eliberat pe N.V. Faddeev 
din funcția de secretar al consiliului, 
la cererea sa, în legătură cu ieșirea 
la pensie, și i-a exprimat mulțumiri 
pentru activitatea îndelungată și 
fructuoasă în Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc. >

în timpul ședinței a XXXVII-a a’ 
sesiunii consiliului a fost semnată 
Convenția multilaterală privind or
ganizarea colaborării la construirea > 
pe teritoriul U.R.S.S. a combinatului 
de preparare a minereului de la 
Krivoi-Rog.

Ședința sesiunii s-a desfășurat in- ’ 
tr-o atmosferă de unanimitate.') 
prietenie frățească și deplină înțele
gere reciprocă. /

★ >
După terminarea lucrărilor sesiu

nii au avut loc ședințele Comitetului ; 
Executiv al C.A.E.R. și Comitetului ’ 
C.A.E.R. pentru colaborare în do-> 
meniul activității de planificare, care 
au stabilit măsuri pentru transpune
rea în viață a hotărârilor adoptate la 
ședința a XXXVII-a a sesiunii Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc.

celei de-a XXXVII-a ședințe a se
siunii Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, s-a înapoiat,, joi 
seara, în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășul Ion Dincă, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, de miniștri, alte per
soane oficiale.

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

★
La plecarea din Berlin, pe aero

portul Schonefeld, delegația a fost 
salutată de Willi Stoph, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri 
ai R.D.G.. Gilnter Mittag, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G., Paul Verner, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G., Gerhard Schiirer, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Gerhard Weiss, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
reprezentantul permanent al R.D.G. 
în C.A.E.R., Horst Solie, ministrul 
comerțului exterior, Herbert Kroli- 
kowski, secretar de stat, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, de alte persoane oficiale.

A fost prezent Gheorghe Tache, 
anabasadorul României la Berlin.

c in e m a
0 Pe malul sting al Dunării albastre: 
VICTORIA (16 28 79) — 9; 11,15; 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 sîmbătă seara : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
$ Program de desene animate — 
9,30; 12: 14,30; Ciprian Porumbescu ~ 
16,15; 19: DOINA (16 35 38).
S Nea Mărin miliardar : BUZ&ȘTI 
(50 43 58) »— 9; 11; 13; 15; 17; 19.

' ® Baloane de curcubeu : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
2Q, ARTA (213186) — 17; 18,45; 20,30. 

întoarcerea din iad : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19.30.
• Un surîs în plină vară : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
< Misterele Bucureștilor : GIULEȘTI
(17 55 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. 
Q Aventuri la Marea Neagră : PA
CEA (60 30 85) — 15; 18,30; FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 12; 16; 19.
• B.D. intră în acțiune : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.

• Aleargă cu mine : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Albinuța : SCALA (11 03 72) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT 
(45 31 70) — •: 11,15; 13,30; 15,45;' 18;
20.15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
< Drumul spre victorie : SALA MICA 
A PALATULUI — 17; 20, PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,45; 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 
(85 77 12) — 9; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Călărețul cu calul 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 ^l) —
15,30; 18; 20.
• Șatra — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
Chirurgul Schroth — 20 : VIITORUL 
(11 48 03).
> Fata care vinde flori : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• S-a întîmplat lingă Rostov : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Bobby Deerfield: STUDIO (59 53 15) 
— 10; 12,30; 15,45; 18; 20,15.
• Visind la Zambezi : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
• Cariera mea strălucită : CAPITOL

(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
® Hercule cucerește Atlantida : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Elvis: GRIVIȚA (17 08 58) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
• Omul păianjen se întoarce : CO*  
TROCENI (49 48 48) — 11; 13; 15; 17,15; 
19,30.
• Cascadorul Hooper 2 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 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30; (sala Atelier) : Harap 
Alb — 19; (sala Batiștel) : Idolul și 
Ion Anapoda — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonie susținut de Filarmonica din 
Ploiești. Dirijor : Horia Andreescu. 
Solist : Iosif Gerstenengst — 19.

• Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Furtuna — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, flu
turi — 19; (sala „23 August") : Un 
pahar cil sifon — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Mt- 
riiala — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 C4 60) : Doi 
tineri din Verona — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Pensiunea doamnei Olim
pia — 19,30; (sala Studio) : Acești în
geri triști — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19,30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tftnase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vacanță la 
București — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec 
— 19.
• Teatrul „Ion Vasflescu" (12 27 45) : 
Tache, Ianke și Cadir (premieră) —■ 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) S 
Și dacă se Invirtește — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Nlcă fără frică — 17.
• Circul București <11 01 20): Popeye 
marinarul și corabia veseliei — 19,30.

LIBAN

Ammarea Congresului de reconciliere națională
BEIRUT 20 (Agerpres). — Guver

nul libanez a decis amînarea Con
gresului de reconciliere națională, 
ce trebuia să se deschidă joi în in
cinta aeroportului internațional din 
Beirut — se spune într-un comuni
cat oficial difuzat în capitala liba
neză și reluat de agențiile interna
ționale de presă. Congresul va avea

loc la o dată șl intr-un loc ce ur
mează să fie anunțate ulterior.

în ultimele 43 de ore s-au înre
gistrat violente dueluri de artilerie 
în cartierele din sudul Beirutului și 
în zona muntoasă din apropierea ca
pitalei libaneze — relatează agen
țiile internaționale de presă.

Un important succes al tortelor patriotice din Salvador
SAN SALVADOR 20 (Agerpres). — 

Forte ale Frontului Farabundo Marti 
pentru Eliberare Națională din Sal
vador au atacat, joi, obiective ■mili
tare din San Salvador, pătrunzind 
chiar pînă în centrul capitalei și 
opunînd rezistentă armatei salvado- 
riene — transmite agenția , Prensa 
Latina, care menționează că purtători 
de cuvînt ai armatei au confirmat 
informațiile. în acest timp, căile da 
acces spre capitala salvadoriană au

fost blocate de detașamentele insur
gente, care au făcut o demonstrație 
privind capacitatea lor de a controla 
și domina situația în chiar centrul 
administrativ, social-politic și eco
nomic al Salvadorului.

Lupte intense între insurgenți și 
armată s-au dat, în paralel, în de
partamentul San Miguel șl la Suchi- 
toto, unde armata a înregistrat im
portante pierderi in oameni și teh
nică de luptă.

Situația din statul 
Grenada

SAINT GEORGE’S 20 (Agerpres). 
— Postul oficial de radio al statului 
Grenada — citat de agențiile Interna
tionale de presă — relatează că 
potrivit unui comunicat al forțelor 
armate în această tară au avut loc 
tulburări și că a fost constituit un 
Consiliu Militar Revoluționar, „care 
va guverna destinele tării pînă la 
revenirea la normal a situației in
terne". Agențiile France Presse, 
U.P.I., Reuter și A.P. precizează că 
fostul premier Maurice Bishop — 
arestat la domiciliu duminică seara și 
împotriva căruia a fost deschisă, de 
către armată, o anchetă — a fost 
eliberat, miercuri dimineața, de un 
grup de manifestanți. în cursul în
fruntărilor dintre manifestant! și for
țele armate Bishop, împreună cu alți 
șase miniștri — între care și minis
trul de externe — au fost uciși.

în tară a fost decretată starea da 
asediu.

Se relatează că fostul premier și 
actualele autorități aparțin aceluiași 
partid — „New Jewel" — afiliat la 
Internaționala socialistă.



O contribuție importantă la dezvoltarea relațiilor
de prietenie și colaborare româno-malteze

Prima etapă a noului itinerar de 
pace, înțelegere si colaborare inter
națională al președintelui Nicolae 
Ceausescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu — vizita oficială de 
prietenie în Republica Malta — s-a 
încheiat cu un bilanț rodnic, înscriind 
o nouă și importantă contribuție la 
intensificarea legăturilor pe multiple 
planuri dintre cele două țări și po
poare. în interesul reciproc, al cauzei 
păcii și securității în Europa și in 
lume. Prin ambianta deosebit de 
călduroasă în care s-a desfășurat, 
prin documentele încheiate, prin re
zultatele materiale și concluziile po
litice puse în evidentă, vizita a rele
vat o dată mai mult sentimentele 
prietenești de care sînt animate unul 
fată de altul popoarele român și cel 
maltez, preocuparea comună a celor 
două state de a da un conținut tot 
mai bogat colaborării dintre ele, care 
a cunoscut un curs mereu ascendent. 
Ca un jalon important în această evo
luție pozitivă s-au înscris vizita efec
tuată în țara noastră, în urmă cu 
mai bine de un deceniu, de primul 
ministru, Dom Mintoff, convorbirile 
purtate cu președintele 
Ceaușescu, înțelegerile 
care au ridicat pe noi 1 
dezvoltare conlucrarea

i Nicolae 
convenite, 
trepte de 
bilaterală.

Beneficiind de asemenea auspicii, 
noul dialog la nivel înalt româno- 
maltez s-a constituit într-un mo
ment de cea mai mare însemnătate 
pentru evoluția viitoare a rapor
turilor româno-malteze. Desfășurate 
într-o atmosferă de cordialitate, con
vorbirile dintre conducătorii celor 
două țări și-au găsit expresia cea 
mai înaltă în Declarația solemnă co
mună, document de referință în re
lațiile româno-malteze, care în
corporează principiile și direcții
le fundamentale ale cooperării 
viitoare între cele două țări, 
atit pe plan bilateral, cît și în sfera 
vieții internaționale. De o deosebită 
importantă este faptul că Declarația 
proclamă solemn principiile și nor
mele fundamentale pe baza cărora 
cele două țări înțeleg să-și clă
dească relațiile dintre ele, precum 
și cu celelalte state, cum sînt : 
dreptul sacru al fiecărui stat la 
existență liberă, independență și su
veranitate națională ; dreptul inalie
nabil al fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta ; egalitatea deplină în 
drepturi a tuturor statelor; nerecurge- 
rea la forță si la amenințarea cu 
forța ; soluționarea tuturor diferen
delor exclusiv prin mijloace pașnice; 
neamestecul în treburile interne ; 
dreptul suveran, permanent și efec
tiv asupra bogățiilor naturale etc. 
Consacrarea acestor principii de re
lații interstatale în Declarația solem
nă comună, care se adaugă altor de
clarații și înțelegeri similare înche
iate de tara noastră cu o serie de 
țări din Europa. Africa. Asia si Ame
rica Latină, reprezintă o nouă con
tribuție de preț la lupta pentru abo
lirea politicii de forță si dictat, pen
tru instaurarea unor relații interna
ționale noi. democratice.

Referindu-se la semnificația nou
lui dialog la nivel înalt, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU declara : 
„Vizita pe care o facem în tara dum
neavoastră este o ilustrare a cursului 
pozitiv pe care-1 cunosc relațiile din
tre țările și popoarele noastre, o ex

presie a dorinței comune de a dez
volta în continuare prietenia și co
laborarea romăno-malteză, de a lărgi 
conlucrarea pe arena internațională, 
pentru promovarea politicii de des
tindere, înțelegere și pace“.

In același spirit, președintele Mal
tei. AGATHA BARBARA, arăta : 
„Sînt convinsă că vizita dumnea
voastră in țara noastră nu numai că 
va servi consolidării relațiilor de 
prietenie dintre Malta și România, ci 
va constitui și un important punct 
de plecare pentru lansarea unui pro
gram concret de cooperare economi
că, comercială și culturală, de care 
să beneficieze ambele noastre po
poare și țări'*.

Intr-adevăr, vizita a pus în relief 
dorința și angajamentul celor două 
țări și popoare de a acționa în conti
nuare — așa cum se arată și în Co
municatul comun — pentru amplifi
carea și diversificarea legăturilor 
prietenești și a colaborării bilaterale 
și îndeosebi pentru creșterea schim
burilor comerciale, a cooperării în 
industrie și alte domenii economice — 
inclusiv, prin identificarea unor ac
țiuni și programe de perspectivă. Un 
rol de seamă în această privință îl va 
avea, desigur, Acordul pe termen lung 
privind schimburile comerciale și 
cooperarea economică, industrială și 
tehnologică între cele două țări, sem
nat în cursul vizitei, ambele părți 
convenind să faciliteze cooperarea 
bilaterală în construirea, moderni
zarea si lărgirea de obiective in
dustriale în cealaltă tară, schimburile 
de licențe, patente și specializarea 
în producție. O atenție deosebită va 
fi acordată în acest cadru construc
țiilor de mașini, industriei chimice 
și petrochimice, industriei metalur
gice. construcțiilor și reparării de 
nave.

întreaga desfășurare a vizitei a 
reliefat o dată mai mult înaltul pres
tigiu și prețuirea de care se bucură 
în Malta, la fel ca pretutindeni în 
lume, conducătorul tării noastre, to
varășul Nicolae Ceaușescu, „impor
tant om de stat — cum sublinia 
președintele țării-gazdă — care luptă 
pentru cauza păcii internaționale, a 
dezarmării și destinderii".

Cu satisfacție s-au putut constata 
și interesul și atenția cu care sînt 
urmărite dezvoltarea și importantele 
realizări .ale cercetării științifice în 
România, promovarea largă a celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii în toate domeniile de activitate.

O expresie elocventă în această 
privință o reprezintă decernarea to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, savant de re
putație mondială, a prestigiosului 
titlu de Doctor Honoris Causa al 
Universității din Malta — ilustrare a 
sentimentelor de prietenie ce și le 
nutresc cele două popoare, a bune
lor relații dintre oamenii de știință 
și cultură români și maltezi. Subli
niind că în epoca noastră știința ca
pătă un rol tot mai important în 
dezvoltarea societății, a civilizației 
umane, tovarășa Elena Ceaușescu a 
arătat cu acest prilej că devine tot 
mai necesar ca oamenii de știință și 
cultură din toate țările să dezvolte 
legături cît mai strînse, o largă con

lucrare, In scopul asigurării progre
sului . multilateral ai popoarelor lor, 
îmbogățirii continue a tezaurului de 
valori cu noi și noi cuceriri ale ge
niului uman.

Constatînd. în cadrul schimbului 
de vederi cu privire la problemele 
internaționale, grava încordare la 
care s-a ajuns în prezent în lume, 
conducătorii celor două state au 
subliniat că îndatorirea supremă 
care revine popoarelor, guvernelor, 
forțelor politice și progresiste de 
pretutindeni este aceea de a acțio
na cu- toată hotărîrea pentru a se 
opri cursul spre confruntare și 
război, pentru asigurarea reluării și 
consolidării politicii de pace, destin
dere. dezvoltare independentă și 
colaborare în întreaga lume.

în acest sens s-a pus în evidență 
importanța pe care o au oprirea 
fără întîrziere a cursei înarmărilor, 
trecerea la măsuri de dezarmare, și 
in primul rînd de dezarmare nu
cleară. ,cele două părți pronunțîn- 
du-se pentru distrugerea tuturor ra
chetelor nucleare, și în mod deose
bit a tuturor rachetelor cu rază me
die de acțiune. Pronunțîndu-se în 
favoarea amînării amplasării ra
chetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune. România și Malta sînt 
hotărîte să depună eforturi pentru 
continuarea negocierilor în vederea 
ajungerii la o soluție de compromis 
în această problemă.

în cursul dialogului la nivel înalt a 
fost pusă în evidență însemnătatea pe 
care o reprezintă transformarea Me- 
diteranei într-o zonă de pace și sta
bilitate prin reducerea și eliminarea 
tuturor armelor nucleare, a bazelor 
militare și a forțelor militare străi
ne. In același timp, a fost reliefată 
importanta transformării Balcanilor 
într-o regiune a păcii, cooperării, 
înțelegerii și bunei vecinătăți, lipsită 
de arme nucleare și baze militare, 
precum și a convocării, în acest 
scop, a unei reuniuni a șefilor de 
stat și de guverp din regiune.

Salutînd cu satisfacție rezultatele 
reuniunii general-europene de ia 
Madrid și adoptarea documentului 
final și apreciindu-le ca un pas îna
inte pe calea adîncirii și consolidării 
procesului început la Helsinki, 
România și Malta au căzut de acord 
să continue conlucrarea dintre ele 
pentru realizarea acordurilor la care 
s-a ajuns în capitala spaniolă.

Se cuvine menționată totodată ho
tărîrea României și Maltei de a in
tensifica in continuare conlucrarea 
dintre ele pe plan internațional, în 
cadrul O.N.U. și al organismelor 
sale, al „Grupului celor 77“ și al 
mișcării țărilor nealiniate, în scopul 
contribuirii la reglementarea justă 
și echitabilă a problemelor majore 
ale vieții internaționale.

Cu deplină îndreptățire se poate 
aprecia că. prin rezultatele sale, prin 
întreaga sa desfășurare, vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Republica Malta se înscrie ca o con
tribuție marcantă la extinderea și 
aprofundarea relațiilor de prietenie 
și colaborare româno-malteze, spre 
binele și în interesul reciproc, al 
cauzei generale a păcii, securității și 
înțelegerii.

Radu BOGDAN
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Cerința unanimă a popoarelor

SÂ SE FACĂ TOTUL PENTRU ELIBERAREA
EUROPEI DE PRIMEJDIA NUCLEARĂ!

Peste un milion de persoane au participat 
ia demonstrațiile din R.F.G.

BONN 20 (Agerpres). — Sute de 
mii de elevi, studenți și cadre di
dactice au participat, joi, la mitin
guri organizate in școli și alte in
stituții de învățămînt, la demon
strații și discuții în sprijinul păcii, 
pentru dezarmare — transmite 
agenția D.P.A. Ziua de joi a fost 
proclamată de organizatorii mani
festațiilor din cadrul „Săptămînii 
păcii" din R. F. Germania drept 
..Ziua de rezistență a școlilor, șco
lilor tehnice și universităților" față 
de cursa înarmărilor. în landul cel 
mai populat al R.F.G., Renania de 
nord-Westfalia, peste 200.000 de 
persoane au dat curs apelului sin
dicatului din învățămint, partici- 
pind la diferite demonstrații. La 
Bielefeld, 15 000 de elevi, studenți 
și profesori au format un lanț

mai multi kilometri înuman de 
centrul orașului.

In cea mai mare parte a univer
sităților și școlilor, studenții și 
elevii au tras semnale de alarmă 
la,ora 12 fără cinci minute, în spri
jinul cererii lor de pace și dezar
mare.

Făcînd un bilanț provizoriu al 
acțiunilor în favoarea păcii începu
te în R.F.G. la 15 octombrie, Co
mitetul de organizare de la Bonn a 
precizat că la acestea au participat 
pînă în prezent peste un milion de 
persoane, fapt care, potrivit comi
tetului, atestă că „pături largi ale 
populației R.F.G. spun un NU ! 
hotărit rachetelor Pershing-2 și 
Cruise".

cu
Pentru încheierea 
succes a tratativelor 

de la Geneva

Adunări pentru pace 
în R.D. Germană

BERLIN 20 (Agerpres). — Agen
ția A.D.N. informează că în ora
șele Suhl și Cottbus, din R. D. Ger
mană, au avut Ioc adunări pentru 
pace, la care au participat mii de 
persoane. La Cottbus, cetățeni de 
toate categoriile sociale au demon
strat sub lozinca „Vrem să muncim 
în pace pentru fericirea și binele 
poporului nostru, ale copiilor și ne
poților noștri !“.

*
*

20 (Agerpres). —
intema-

BRUXELLES
Secretariatul Comitetului
țional pentru securitate și coopera
re in Europa a dat publicității o 
declarație in legătură cu Săptămi- 

l na de acțiune pentru dezarmare, 
' care incepe la 24 octombrie. Comi

tetul cheamă organizațiile și gru
purile naționale'să sprijine activ 
măsurile preconizate in cadrul 
„Săptămânii" si să participe la de
monstrațiile de masă care se vor 
desfășura, cil acest prilej, in mari 
orașe din Europa si America de 
Nord.

Negocierile in problemele dezar
mării. care se desfășoară tla Gene
va si Viena, precum și viitoarea 
Conferință pentru măsuri de încre
dere si securitate, pentru dezarmare 
in Europa, ce urmează să înceapă 
la Stockholm, au o mare însemnă
tate pentru viitorul continentului, 
se menționează In declarație. Este 
necesar — se relevă — ca aceste 
negocieri să se încheie cu succes.

.★
Tot în R.F. Germania s-a lansat 

cartea „Generalii împotriva supra- 
înarmării". semnată de 12 generali 
și amirali în retragere din țările 
membre ale N.A.T.O. Consacrată 
pericolului amplasării de noi arme 
nucleare în Europa, cartea se con
stituie într-un argumentat rechizi
toriu împotriva supraînarmării con
tinentului nostru. Aducerea de noi 
rachete nucleare In Europa occi
dentală ar mări și mai mult peri
colul izbucnirii unui conflict nu
clear de pe acest continent, relevă 
autorii volumului.

Petiție de protest 
a Parlamentului 

vest-european
BRUXELLES 20 (Agerpres). — 

După cum informează agenția 
A.N.S.A., o delegație a grupului so
cialist din Parlamentul vest-euro
pean, organ consultativ al C.E.E., a 
depus, la sediul N.A.T.O. din Bru- 

. xelles, o petiție protestînd împo
triva amplasării celor 572 de rache
te nucleare americane cu rază me
die de acțiune de tip „Pershing-2“ 
și „Cruise" în Europa occidentală, 
începînd din decembrie a.c. Dele
gația grupului parlamentar socia
list era însoțită de 100 de membri 
ai mișcărilor pentru pace din țări
le membre ale C.E.E.

**

Sub semnul dezvoltării relațiilor 
de prietenie și colaborare româno-sudaneze 
La Khartum se desfășoară lucrările sesiunii Comisiei politice 
mixte și ale sesiunii Comisiei mixte de cooperare economică 

și tehnică
KHARTUM 20 — Trimisul Ager

pres, F. Țuiu, transmite : La Khar
tum au început lucrările sesiunii a 
șaptea a Comisiei politice mixte și 
ale sesiunii a opta a Comisiei mixte 
de cooperare economică și tehnică 
româno-sudaneze.

în cuvîntul său, șeful delegației 
sudaneze a reliefat activitatea inter
națională deosebită pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, 
o desfășoară în folosul cauzei păcii 
și destinderii, precum și contribuția 
sa la eforturile ce se depun în ve
derea asigurării unei temeinice coo
perări și colaborări între România 
și Sudan.

în cadrul sesiunii s-a exprimat 
convingerea că apropiata vizită ofi
cială de prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, o va face, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica De
mocratică Sudan va constitui i;n nou 
și important moment de referință în 
evoluția relațiilor româno-sudaneze 
și va contribui la întărirea, în con

tinuare. a raporturilor de stimă și 
respect reciproc, de colaborare fruc
tuoasă între cele două partide, țări 
și popoare.

Ședința de deschidere a prilejuit 
un schimb reciproc de informații cu 
privire la activitatea și preocupările 
actuale ale Partidului Comunist 
Român și ale Uniunii Socialiste Su
daneze, ale guvernelor celor două 
țări. S-au examinat domeniile de 
interes reciproc pentru extinderea 
legăturilor dintre P.C.R. și U.S.S., a 
colaborării româno-sudaneze în do
meniile economic, tehnico-științific 
și cultural.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri în legătură cu 
unele probleme internaționale ac
tuale.

Delegația română este condusă de 
tovarășul Iosif Banc, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., iar delegația 
sudaneză — de Ibrahim Moneim 
Mansour, membru al Biroului Exe
cutiv al Conducerii Centrale a 
U.S.S., ministrul finanțelor și al 
planificării economice al R. D. 
Sudan.

Manifestări consacrate Zilei Armatei 
Republicii Socialiste România

Cu prilejul Zilei Armatei Republi
cii Socialiste România — 25 octom
brie — in numeroase țări ale lumii 
au loc adunări festive, intilniri și 
alte manifestări In cadrul cărora este 
marcată semnificația acestui eveni
ment.

La monumentul celor peste 11000 
de eroi români inmormintați la ci
mitirul militar central din Zvolen, 
precum și la monumentele eroilor 
români din localitățile cehoslovace 
Krupina, Lucenec, Piestany, Krome- 
riz, Pustimer și Havlickuv Brod, con
ducători ai organelor locale de partid 
și de stat au depus coroane de flori.

La Liceul militar din Banska Bys
trica a avut loc o adunare festivă.

Participanții la aceste manifestări 
au evocat cu recunoștință memoria 
eroilor români căzuți în luptele pen
tru eliberarea Cehoslovaciei de sub 
dominația fascistă și au relevat tra
diționalele relații de prietenie dintre 
popoarele român și cehoslovac, care 
în anii construcției socialiste, sub 
conducerea partidelor comuniste, cu
nosc o continuă dezvoltare și ampli
ficare.

Coroane de flori au fost depuse Și 
la monumentele de la. Tiszalok, Haj- 
duboszormeny și Mehkerek în me
moria ostașilor eroi români căzuți în 
luptele pentru eliberarea Ungariei de 
sub dominația fascistă. La monumen
tul de la Mehkerek, în deschiderea 
solemnității, au fost recitate versuri 
in limba română, evocindu-se jertfa 
adusă de ostașii armatei române in 
războiul împotriva fasciștilor.

La Belgrad, Damasc și Bonn au

fost deschise standuri de carte româ
nească cu caracter social-politic, lo
cul central ocupindu-l opere ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. Au fost 
prezentate, de asemenea, lucrări ce 
evocă momentul făuririi statului na
țional unitar român, publicații cu ca
racter militar etc.

Expoziții de fotografii înfățișînd 
aspecte din activitatea de pregătire 
politică și militară a armatei româ
ne, participarea acesteia la opera de 
dezvoltare economică și socială a ță
rii, realizările poporului român au 
fost prezentate la Belgrad, Berlin, 
Phenian, Damasc, Bonn, Lisabona și 
Paris.

Filme documentare și militare ro
mânești au fost vizionate la unități 
militare dintr-o serie de țări.

Ministerul Apărării Naționale al 
R. D. Germane a organizat o întîl- 
nire a cadrelor . și militarilor unei 
unități navale a Marinei Armatei 
Populare Naționale cu atașatul mili
tar, aero și naval al țării noastre.

în R. P. D. Coreeană a avut loc 
o intîlnire a atașatului militar, aero 
și naval român cu militarii din gar
nizoana Phenian.

La manifestări au participat gene
rali și ofițeri superiori din țările- 
gazdă, reprezentanți ai unor organi
zații politice și obștești, diplomați 
străini, oameni de afaceri, ziariști.

Participanții au făcut aprecieri 
elogioase la adresa României, a lup
tei îndelungate duse de poporul 
român pentru unitate națională și in
dependență, a realizărilor noastre, 
politicii externe a statului nostru.

(Agerpres)

DEZBATERILE DE LA O.N.U. RELEVĂ :

Necesitatea intensificării eforturilor pentru
oprirea cursei înarmărilor

NAȚIUNILE UNITE 20 (Agerpres). 
— Corespondentă de la loan Timof- 
te : Cea de-a 38-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. își continuă lucră
rile în ședințele plenare ale comite
telor, unde au început dezbaterile 
asupra problemelor înscrise pe ordi
nea de zi în vederea elaborării și 
definitivării proiectelor de rezoluții 
ce vor fi supuse apoi spre adoptare 
Adunării Generale,

De un justificat interes se bucură 
lucrările din Comitetul pentru pro
blemele politice și de securitate, că
ruia i-au fost repartizate aspectele 
ce acoperă problematica vitală a 
dezarmării, precum și cele referitoare 
la reducerea bugetelor militare, în
ghețarea armamentelor nucleare, ela
borarea unui tratat cuprinzător in- 
terzicînd utilizarea acestor arme, pre
venirea cursei înarmărilor în spațiul 
cosmic etc.

In dezbateri, președintele comitetu
lui, Tom Eric Vraalsen (Norvegia), 
subliniind faptul că dezarmarea și 
controlul înarmărilor este problema 
crucială care confruntă lumea în pre
zent, că arsenalele militare continuă 
să sporească, a arătat că lumea este 
pe cale de a fi antrenată în pre
zent într-o cursă a înarmărilor în 
spațiul cosmic cu armamente tot mai 
distrugătoare.

Actualele negocieri sovleto-ameri- 
cane — a spus reprezentantul Me
xicului, Garcia Robles — sînt de im
portanță vitală, iar lipsa de progres 
din cadrul acestora este cauza unei 
profunde îngrijorări. Avînd în vedere 
importanta Organizației Națiunilor 
Unite în procesul negocierilor pentru 
dezarmare, vorbitorul a avansat pro
punerea ca la actualele negocieri de 
la Geneva să participe și un repre
zentant al secretarului general al 
O.N.U., printre altele și cu misiunea 
de a informa statele, opinia publică

și înfăptuirea dezarmării
internațională asupra desfășurării 
tratativelor într-un domeniu vital 
pentru umanitate.

Consecințele noii escalade a com
petiției înarmărilor în Europa prin 
perspectiva sumbră a sporirii numă
rului de rachete nucleare sînt dintre 
cele mai.grave și Suedia speră ca ne
gocierile de la Geneva să se încheie 
cu rezultate notabile, astfel îneît noi 
rachete să nu mai fie instalate, iar 
cele deja amplasate să fie reduse 
la un nivel cît mai scăzut — a arătat 
reprezentantul Suediei, Majbritt 
Theorin. Ea a apreciat că declararea 
unor zone libere de arme nucleare în 
Europa, ca și în alte regiuni ale lu
mii, ar putea constitui o contribuție 
substanțială la procesul vizînd creș
terea încrederii, la întărirea secu
rității internaționale.

Viitoarea conferință de la Stock
holm privind măsurile de sporire a 
încrederii și securității, pentru 
dezarmare în Europa — a arătat 
Alexis Stephanou, reprezentantul 
Greciei — s-ar putea înscrie ca un 
prilej pentru realizarea unor pro
grese concrete permițînd avansarea 
de o manieră realistă pe drumul 
încrederii, al păcii și al dezarmării, 
potrivit mandatului adoptat la Ma
drid de cele 35 de state partici
pante.
' După ce a insistat asupra faptului 
că pacea nu poate în nici un caz să 
fie realizată și întărită prin desfășu
rarea fără sfîrșit a noi arme de dis
trugere în masă, reprezentantul Aus
triei, Karl Fischer, a arătat că peri
colul războiului nuclear amenință 
viitorul întregii umanități, și deci, în 
asemenea context, este firească ma
nifestarea dreptului și dorinței tutu
ror popoarelor, tuturor statelor de a 
participa la lupta împotriva acestei 
amenințări, pentru înlăturarea peri
colului de confruntare nucleară.

Declarația șefilor guvernelor 
țărilor membre ale Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc

Șefii guvernelor Republicii Popu
lare Bulgaria. Republicii Socialiste 
Cehoslovace. Republicii Cuba. Repu
blicii Democrate Germane. Republi
cii Populare Mongole. Republicii 
Populare Polone, Republicii Socia
liste România. Republicii Populare 
Ungare. Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste și Republicii Socia
liste Vietnam, reuniți cu ocazia se
siunii periodice a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc în vederea 
dezbaterii sarcinilor curente ale co
laborării economice reciproce, con
sideră necesar, avînd în vedere si
tuația internațională încordată, să 
exprime îngrijorarea statelor lor 
fată de pericolul unei noi intensifi
cări a cursei înarmărilor. îndeosebi 
a celor nucleare.

Cursa înarmărilor a atins deja o 
amploare fără precedent. S.U.A. și 
unii din aliatii acestora nu ascund 
ei înșiși că prin- acțiunile lor urmă
resc să obțină supremația militară. 
Șe_ întreprind acțiuni îndreptate spre 
înăsprirea în continuare a confrun
tării politice. Se întăresc pozițiile 
complexului militar-industrial. ale 
forțelor militariste cele mai reacțio
nare. se incită psihoza militaristă. 
Un . mare pericol îl prezintă inten
țiile de a se trece în perioada ur
mătoare la amplasarea efectivă în
tr-o serie de țări vest-europene a 
rachetelor nucleare americane cu 
rază medie de acțiune.

Șefii guvernelor se adresează gu
vernelor tuturor statelor din Europa 
și din lume, subliniind consecințele 
nefaste pe care le-ar avea continua
rea acestui curs. Aceasta ar submina 
pacea în Europa și în lume și ar 
mări pericolul unei catastrofe nu
cleare, ar avea repercusiuni grave 
asupra situației economice și sociale 
a omenirii, împovărînd considerabil 
relațiile economice internaționale.

în primul rînd, o nouă accelerare 
a cursei înarmărilor ar atrage după 
sine o creștere substanțială a chel
tuielilor pentru înarmare ale state
lor, ar deturna .resurse materiale și 
umane și mai mari spre scopuri ne
productive, în detrimentul nivelului 
de trai al popoarelor. Ea ar mări și 
mai mult dificultățile economice care 
confruntă multe țări ale lumii, ar 
crea noi obstacole în soluționarea lor.

în al doilea rînd. aceasta ar duce 
la creșterea inflației și șomajului în 
numeroase țări, ceea ce s-ar reflecta 
negativ asupra situației maselor 
muncitoare.

în al treilea rînd, intensificarea 
cursei înarmărilor ar limita și reduce 
posibilitățile de a se acorda un 
sprijin eficient țărilor în curs de 
dezvoltare, unde trăiesc trei pătrimi 
din omenire. Aceste țări ar avea de 
întîmpinat obstacole și mai mari în 
dezvoltarea lor economico-socială. 
Acest tablou sumbru ar deveni o 
realitate.

în al patrulea rînd, agravarea in 
continuare a încordării internaționa
le și creșterea pericolului unui război 
nuclear ar avea inevitabil o influen
ță negativă asupra perspectivelor in
staurării noii ordini economice in
ternaționale, ar accentua deformarea 
și ar spori instabilitatea relațiilor 
economice internaționale în dauna 
intereselor întregii omeniri.

Șefii guvernelor declară că țările 
lor sînt dispuse să colaboreze cu 
toate statele din Europa și din lume, 
cu toate forțele iubitoare de pace 
pentru preîntîmpinarea unei noi 
escaladări a cursei înarmărilor.

Aceasta este problema fundamen
tală a zilelor noastre. De aceea,

pentru înlăturarea pericolului răz
boiului nuclear, pentru dezarmare 
se pronunță cu curaj, hotărîre și 
consecvență largi mișcări populare 
pentru pace. Toate eforturile trebuie 
să fie subordonate acestor scopuri. 
Numai această cale ar permite dez
voltarea și asigurarea prosperității 
tuturor popoarelor șl ale întregii 
omeniri.

Șefii guvernelor țărilor menționa
te subliniază actualitatea ansamblu
lui de propuneri conținute în Decla
rația politică de la Praga a statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, din 5 ianuarie 1983, și în De
clarația comună a conducătorilor de 
partid și de stat din șapte țări so
cialiste, adoptată la Moscova la 28 
iunie 1983, îndreptate spre înlătura
rea pericolului războiului nuclear, 
spre oprirea cursei înarmărilor, spre 
dezarmare, în primul rînd nucleară, 
și spre destindere. Ei declară că po
litica țărilor socialiste a fost și va 
fi orientată în direcția realizării 
acestor scopuri. Totodată, ei sint 
gata să examineze și propunerile 
altor țări care răspund intereselor 
păcii și securității popoarelor.

Șefii guvernelor adresează S.U.A. 
și celorlalte state membre ale 
N.A.T.O. chemarea insistentă de a 
evalua în modul cel mai serios con
secințele grave pe care le-ar avea 
amplasarea noilor rachete cu rază 
medie de acțiune în Europa, de a 
acționa pentru a se ajunge la o în
țelegere în interesul păcii în Euro
pa și în lume.

O astfel de înțelegere trebuie să 
prevadă renunțarea la amplasarea în 
Europa de noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune, reducerea 
corespunzătoare a mijloacelor nu
cleare cu rază medie de acțiune 
existente, urmînd ca rachetele re
duse să fie distruse așa cum a pro
pus Uniunea Sovietică. Această în
țelegere trebuie să se bazeze pe 
principiile egalității și securității 
egale, să contribuie la stabilitatea 
situației militaro-strategice și la 
echilibrul de forțe.

Șefii guvernelor își exprimă spe
ranța că și alte state europene își 
vor aduce contribuția la succesul 
negocierilor de la Geneva privind 
limitarea armelor nucleare din 
Europa.

Ei au convingerea că există încă 
posibilitatea realizării unei înțele
geri la negocierile de la Geneva. 
Dacă, totuși, pînă la sfîrșitul acestui 
an nu se va realiza un acord la 
negocieri, atunci esțe necesar ca ne
gocierile să fie continuate. în con
dițiile renunțării de către S.U.A. sl 
aliatii lor din N.A.T.O. la termenele 
pe care le-au stabilit pentru ampla
sarea noilor .rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune, în. scopul 
«realizării unui asemenea acord. Tot
odată. ei subliniază că o contribuție 
importantă la crearea premiselor 
pentru finalizarea cu succes a ne
gocierilor o constituie disponibilita
tea Uniunii Sovietice ca. în aceste 
condiții, să respecte în continuare 
măsura pe care a adoptat-o. în mod 
unilateral, de a îngheța mijloacele 
racheto-nucleare cu rază medie de 
acțiune amplasate în partea euro
peană a teritoriului său și de a efec
tua reducerea unilaterală a acestor 
mijloace. începută odată cu adop
tarea măsurilor de înghețare.

Rațiunea trebuie să triumfe. Tre
buie să fie aleasă calea consolidării 
Păcii în lume, a securității și colabo
rării intre popoare.

VARȘOVIA

Cuvîntarea tovarășului W. Jaruzelski la plenara 
C.C. al P.M.U.P.
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OSLO 20 (Agerpres). — Președin
tele Partidului Muncitoresc Norve
gian, Gro Harlem Brundtland. fost 
prim-ministru al Norvegiei, s-a 
pronunțat pentru încheierea cu suc
ces a tratativelor de la Geneva și 
pentru renunțarea la proiectata sta
ționare a noi rachete nucleare în 
Europa, relatează agenția A.D.N. 
Intr-o alocuțiune rostită la Oslo. 
Gro Harlem Brundtland a apreciat 
că la negocierile de la Geneva tre
buie să se tină seama și de poten
țialul nuclear francez și britanic.

La Sidney (Australia) a avut loc o mare demonstrație in cursul căreia 
participanții s-au pronunțat pentru încetarea cursei înarmărilor și trecerea 
la măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară
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AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT;
LA GENEVA a avut loc joi o 

. ședință plenară a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. participante la 

I convorbirile privind limitarea și 
reducerea armamentelor strategice, 

I relatează agenția T.A.S.S. în aceeași 
| zi s-a desfășurat o nouă ședință 

plenară a delegațiilor U.R.S.S. și 
I S.U.A. la tratativele privind redu

cerea armelor nucleare în Europa.
MILIOANE DE AFRICANI 

| AMENINȚAȚI DE FOAMETE. 
| Este necesară o intervenție urgen

tă șî concertată în favoarea unui 
I număr de 22 de țări africane unde, 

în viitoarele luni, vor fi amenințate 
cu foametea circa 150 milioane de 
persoane — a arătat directorul ge- 

I neral al F.A.O., Edouard Saouma, 
în cadrul unei reuniuni cu caracter 
informativ asupra situației alimen- 

Itare în Africa, desfășurată la Roma, 
în cursul reuniunii s-a reliefat că 
zone vaste din Africa meridională, 

I occidentală și orientală sînt ame
nințate de secetă, de epidemii în 
rindul șeptelului, de infestarea cul- 

| turilor.

CONVORBIRI CHINO-BRITA-
NICE. După cum informează agen- , 
tia China Nouă, la Beijing s-a des
fășurat cea' de-a cincea rundă de 
convorbiri chino-britanice cu pri
vire la problema teritoriului Hong- I 
kong. „Părțile chineză și britanică I 
au avut convorbiri utile și con
structive" — a declarat un purtător | 
de cuvint al Ministerului Afaceri- I 
lor Externe al R. P. Chineze, care 
a precizat, totodată, că o nouă în- 
tilnire in această problemă este 
programată la 14 și 15 noiembrie, I 
tot în capitala chineză.

DEFICIT. Ministrul finanțelor al I 
Austriei, Herbert Salcher, a pre- 1 
zentat în parlament proiectul de 
buget al țării pe anul 1984, reia- I 
tează agenția Reuter. Proiectul pre- | 
vede un deficit de 62 miliarde 
șilingi (3,5 miliarde dolari), ceea ce i 
reprezintă 4,8 la sută din produsul I 
national brut al Austriei, precizea
ză sursa. Salcher a relevat că de
ficitul substanțial al bugetului pe I 
,1983 și 1984 se explică prin recesiu- • 
nea care a afectat economia aus
triacă. I

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul la încheierea recentei ple
nare a C.C. al P.M.U.P., Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, a arătat că 
măsurile luate în Polonia au dus Ia 
înregistrarea de succese vizibile pre
tutindeni în procesul de normalizare.

Linia noastră este și trebuie să fie 
clară și limpede. Noi continuăm să 
ne aflăm într-o luptă acerbă — a 
arătat vorbitorul. Ea nu se mai. des
fășoară pe străzi șl, în majoritatea 
cazurilor, la suprafața vieții, ci, in 
primul rînd, în adincurile ei, în con
știința societății. Examinarea de că
tre C.C. a problematicii ideologice 
este un răspuns tocmai la această 
situație.

Plenara a 13-a a făcut o analiză a 
stării partidului nostru, a situației lui 
ideologice interne. Noi am stabilit că 
el nu a încetat nici o clipă să fie 
forța conducătoare în stat.. De aceea 
critica și autocritica din cursul lu
crărilor plenarei sînt deosebit de 
fundamentate, deosebit de impor
tante și necesare. Refacerea legăturii 
partidului cu clasa sa, cu oamenii 
muncii, restabilirea încrederii — 
aceasta este cea. mai importantă sar
cină a noastră.

Nu numai noi, comuniștii, acordăm 
o mare atenție problemelor ideologi
ce. O atenție Ia fel de mare o acordă 
și adversarul, care își difuzează con
cepțiile pe unde poate și cum poate. 
Datoria partinică este de a aoăra 
interesele socialiste și muncitorești, 
de a lua poziție împotriva argumen
telor ostile, de a convinge și a atrage.

Transpunerea in viață a ideilor 
mișcării muncitorești — a re'evat 
vorbitorul — constituie cea mai bună 
garanție că se ține seama de inte
resele tuturor oamenilor muncii, că 
se construiește cu succes socialismul. 
In fata noastră se ridică sarcina ma
joră de a extinde domeniile in care 
trebuie să se exnrime practic și în
tr-un mod mai eficient rolul condu
cător al clasei mupeitoare.

Dună ce s-a referit la aspecte ale 
activității ideologice și de propagan
dă din Polonia, la necesitatea întă
ririi ei și a spiritului combativ pen
tru ‘a asigura oarticiparea cit mai 
largă a oamenilor muncii la făuri
rea societății socialiste, la necesita

tea de a se da o ripostă hotărîtă duș
manilor socialismului și elementelor 
retrograde, vorbitorul a abordat une
le probleme ale construcției econo
mice. El a arătat în context că fie
care membru al P.M.U.P. trebuie să 
participe, în spiritul intereselor so
cietății și statului, la procesul eco
nomic, să pună în acțiune mecanis
mele solide ale progresului în acest 
domeniu.

în ultimii ani, — a spus W. Jaru
zelski — conștiința socială s-a dove
dit că rămîne adesea în urma rela
țiilor de producție socialistă. în min
țile a numeroși oameni s-a produs o 
ruptură între ceea ce. ți se cuvine șl 
ceea ce ți se cere. Tocmai acest lu
cru condiționează foarte puternic 
necesitatea de a tinde permanent 
spre aceea ca principiul socialist al 
echității sociale „de la fiecare după 
capacitate, fiecăruia după muncă" să 
se înfăptuiască nu numai în sfera 
repartiției, ci și în sfera muncii, a 
activități economice, a producției.

★
în Hotărîrea plenarei C.C. al 

P.M.U.P. cu privire la sarcinile ideo
logice ale partidului se relevă. între 
altele, că una dintre principalele 
sarcini ale partidului o constituie 
consolidarea statului socialist, dez
voltarea democrației, extinderea în
țelegerii foi-țelor patriotice ale po
porului, precum și crearea în econo
mie a condițiilor propice echilibrului 
și dezvoltării. Este necesar să fie 
aplicate cu consecvență reforma eco
nomică, precum și programul antiin- 
flaționist și programul de economi
sire. să se asigure o modificare a 
sistemului de stimulare în așa fei 
incit salariile să fie strins legate de 
productivitatea muncii.

Considerind ca o sarcină deosebit 
de importantă formarea conștiinței 
politice, economice, istorice și juri
dice socialiste, dezvoltarea activității 
educative în rândurile tineretului, în 
hotărîre se arată că plenara a hotă
rit măsuri în vederea extinderii ac
cesului la cultură al unor cercuri so
ciale largi, în primul rînd al clasei 
muncitoare și țăranilor, educării so
cialiste a tineretului și formării in 
rîndurile sale a trăsăturilor patrio
tice, a respectului fată de normele 
sociale de viață și față de valorile 
morale.

„Nodon Sinmun“ denunță manevrele militare „Ssangryong 83“
PHENIAN 20 (Agerpres). — Ziarul 

„Nodon Sinmun" denunță — într-un 
comentariu — manevrele militare 
„Ssangryong 83", organizate de regi
mul de la Seul cu începere de la 16 
octombrie in zone adiacente liniei 
de demarcație militară, in sectorul 
central al frontului. în comentariul

reluat de agenția A.C.T.C. se rele
vă caracterul periculos al acestor 
manevre ce au loc in condițiile în 
care regimul de la Seul a plasat zone 
întregi din Coreea de sud sub stare 
specială de alertă și intensifică ac
tele provocatoare împotriva R. P. D. 
Coreene.
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