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Sub semnul caldei ospitalități, deplinei înțelegeri și dorinței

de întărire a rodnicelor relații româno-egiptene, ieri a continuat
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RECOLTAREA Șl TRANSPORTUL SFECLEI
DE ZAHĂR - intensificate la maximum!
Toate unitățile cultivatoare au obligația să respecte 

zi de zi graficele de livrări pentru ca fabricile
funcționeze la întreaga capacitateprelucrătoare să

Campania de recoltare sl prelu
crare a sfeclei de zahăr a atins 
acum cota maximă. După cum se 
știe, pentru sporirea randamentu
lui de extracție și realizarea, pe 
această cale, a unei producții mai 
mari de zahăr. în acest an recol
tarea sfeclei a început mai tîrziu. 
Desigur, pentru ca întreaga canti
tate de sfeclă să fie prelucrată în- 
tr-un timp cît mai scurt, impor
tant este ca fabricile prelucrătoa
re să funcționeze la întreaga ca
pacitate. în acest scop au fost fă
cute pregătiri temeinice, incit 
toate fabricile pot lucra cu randa
mente sporite. Totul este ca aces
tora să li se asigure acum, in mod 
ritmic, materia primă necesară. De 
aici decurge necesitatea ca. pretu
tindeni. conducerile unităților 
agricole cultivatoare, cu sprijinul 
organelor de specialitate, să res
pecte zi de zi graficele de recol
tare și de livrare a sfeclei de za
hăr. iar prin organizarea temeini
că a transportului producția să 
ajungă în timp scurt la centrele 
de preluare și la fabricile 
hăr. Cum se desfășoară 
importantă acțiune ?

Potrivit datelor furnizate 
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, pînă în seara zilei de 
20 octombrie sfecla de zahăr a fost 
recoltată de pe 147 137 hectare, re- 
prezentînd 62 la sută din supra
fața cultivată. în multe județe, re
coltarea, transportul și livrarea 
sfeclei de zahăr s-au făcut potrivit 
graficelor întocmite între unitățile 
cultivatoare 
a sfeclei de 
hăr Sascut, 
câni, Luduș 
(ionat la întreaga capacitate întru
cît au avut asigurată materia primă 
necesară..

De bună seamă, rezultatele în ce 
privește prelucrarea sfeclei de za
hăr ar putea fi mult mai bune 
dacă tuturor fabricilor prelucră
toare li s-ar asigura în mod ritmic 
materia primă necesară. Or. unora 
dintre acestea nu li se asigură sto
cul minim necesar funcționării lor 
la întreaga capacitate. Chiar și la 
ora actuală, anumite fabrici de 
zahăr — Giurgiu, Podari, Urzi- 
ceni — nu au în incintele lor sto
cul necesar de sfeclă care să asi
gure desfășurarea normală a pro
cesului de producție. Dacă avem 
în vedere că tocmai în această 
perioadă se obțin cele mai ridicate 
randamente la extracția zahărului, 
cu atît mai necesar este ca în toate 
unitățile agricole cultivatoare să fie 
grăbită recoltarea sfeclei de zahăr.

Măsurile luate în ultimele zile 
pentru intensificarea acestei lu
crări in zonele de aprovizionare 
ale fabricilor de zahăr Corabia. 
Țăndărei și Timișoara au dus la 
creșterea stocurilor de sfeclă, cu 
efect pozitiv imediat asupra des
fășurării normale a procesului de 
prelucrare. în schimb. în zonele de 
aprovizionare cu sfeclă de zahăr 

"âle altor fabrici, recoltarea și 
transportul se desfășoară în ritm 
nesatisfăcător. Bunăoară, pentru 
Fabrica de zahăr din Giurgiu, ju
dețul respectiv nu a asigurat pînă 
acum decît 47 la sută din cantita-
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comună a României șt 
a acționa pentru făuri- 
relații între state, pen-
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zahăr. Fabricile de za- 
Roman, Bucecea, Paș- 
și Țăndărei au func-
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Adunări ale oamenilor muncii

In timpul vizitei la Barajul înalt de la Assuan

și mai puternică — în 
spre binele ambelor po-

a i ,

Oi

Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa
Elena Ceaușescu s-au reîntîlnit cu președintele
Hosni Mubarak si doamna Suzanne Mubarak

9

în după-amiaza
21 octombrie, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au reîntîlnit cu pre
ședintele Hosni Mubarak și doamna 
Suzanne Mubarak.

în cadrul schimbului de opinii,

care a avut loc
vind situația internațională actuală, 
un loc central l-au ocupat preocupă
rile comune ale celor două state față 
de problemele cu care se confruntă 
țările in curs de dezvoltare și neali
niate. In acest sens, a fost eviden

țiată dorința 
Egiptului de 
rea unor noi 
tru o nouă ordine economică inter
națională, pentru o lume mai dreaptă 
și mai bună, pentru reluarea cursului 
destinderii și afirmarea unui climat

de pace, de înțelegere șl colaborare 
internațional^.

Noul dialog s-a desfășurat, ca și 
convorbirile anterioare, în spiritul 
deplinei înțelegeri, sub semnul 
prieteniei și stimei reciproce.

Primire caldă, sărbătorească în guvernoratul Assuan
In cea de-a treia zi a vizitei 

oficiale de prietenie in Republica 
Arabă Egipt, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost oaspeții locuitorilor guverno- 
ratului Assuan, care au făcut o caldă 
și sărbătorească primire inalților soli 
ai poporului român, i-au salutat cu 
alese manifestări de stimă și pre
țuire, exprimindu-și bucuria de a-i 
avea în mijlocul lor, de a le înfă
țișa cu acest prilej momente din 
munca și preocupările lor închinate 
progresului tării, satisfacția că rela
țiile de prietenie și colaborare cu 
România se dezvoltă, vor cunoaște o 
afirmare 
folosul și 
poare.

Aceste 
pregnantă

sentimente și-au găsit o 
,__„____  expresie, din primul mo
ment al vizitei. în întreaga ambianță 
in care s-a desfășurat ceremonia 
sosirii la Assuan, marcată de ma
nifestații de caldă prietenie, de stimă 
și respect, ale unui mare număr de 
locuitori ai orașului, care au ținut să 
fie de față la sosirea solilor po
porului român și să-i întimpine săr
bătorește, cu cintece și dansuri, după 
tradiția acestor meleaguri, cu acla
mații.

în numele lor, guvernatorul Assua- 
nului, general Shauki El Metiny 
— salutind cu deosebită stimă și res
pect pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu — a sub
liniat marea onoare ne care o repre
zintă această vizită a solilor poporu
lui român, a adus un omagiu 
șefului statului nostru, mare prieten 
al poporului egiptean, personalității 
sale eminente, activității sale închi
nate binelui oamenilor și păcii.

Tinere fete oferă flori și apoi, 
purtînd în brațe coșuri cu tranda
firi, îi înconjoară și-i conduc după 
tradiție, în semn de deosebită ospi
talitate.

După salutul notabilităților guver- 
noratului și orașului, în cinstea înal- 
ților oaspeți, un grup de artiști ama
tori oferă o imagine a folclorului 
deosebit de original ce-și trage seva 
din străvechea civilizație de pe 
aceste meleaguri.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu părăsesc 
apoi aeroportul, In aclamațiile și 
uralele locuitorilor aflați aici, căro
ra li se răspunde cu multă prietenie.

Aceeași atmosferă sărbătorească se 
regăsește pe străzile orașului pină 
la Barajul înalt de la Assuan. Aici, 
conducerea acestui mare complex 
economic- informează despre princi
palele elemente ce definesc acest 
important obiectiv, rolul său deose
bit in viața economică a Egiptului, 
în transformarea înnoitoare a unor 
largi zone ale țării.

Subliniind că realizarea acestui 
baraj este un simbol al luptei cu 
natura a poporului egiptean, pentru 
înflorirea și prosperitatea patriei 
sale, gazdele remarcă că această 
construcție se înscrie ca una dintre 
cele mai mari din lume, atit prin 
dimensiunile sale, ale lacului de 
acumulare, cît și prin prisma efec
telor economice pe care le-a asigu
rat, începînd cu producerea de ener
gie electrică, dezvoltarea piscicultu
rii și pînă la controlul apelor Nilu
lui în timpul inundațiilor, conser
varea și gospodărirea rațională, ju
dicioasă a acestei imense surse de 
apă, irigarea și valorificarea de noi 
terenuri. Cîteva date sînt semnifi
cative în acest sens : energie elec
trică la nivelul de 10 miliarde kW/ 
oră pe an, produsă de 12 turbine, 164 
miliarde mc apă acumulată, lacul 
avînd o lățime de circa 10—15 kilo
metri și o lungime de 500 kilometri, 
din care 350 pe teritoriul Egiptului, 
iar restul pe cel al Sudanului ; 
600 000 hectare de teren arid redat 
agriculturii și irigarea unor mari 
suprafețe agricole în amonte. Pen
tru a se ajunge la aceste re
zultate a fost nevoie de ample lu
crări, de un imens efort, ce-și găsește 
expresia sintetică în faptul că au 
fost folosite 41 milioane mc materia
le — de 17 ori mai mult decît la c.ea 
mai mare piramidă de lingă Cairo — 
pentru realizarea acestui baraj cu o 
lungime de peste 3 800 m și o înăl
țime maximă de 111 m.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat gazdelor felicitări pentru a- 
ceastă impresionantă realizare care 
se înscrie în preocupările poporului 
egiptean pentru dezvoltarea econo
mică a țării și a urat succes oameni
lor muncii de aici în întreaga lor ac
tivitate închinată propășirii și pro
gresului patriei lor.

Gazdele au rugat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să primească din 
partea muncitorilor de aici, a locui-

torilor
specific egipteană — o tipsie pe care 
e gravată imaginea barajului, ca o 
expresie a prieteniei și dragostei, a 
admirației și respectului pe care le 
poartă luptătorului pentru pace, pre
ședintelui României.

De la Barajul Înalt, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu gazdele 
egiptene, se îndreaptă spre insula

Egilca, pe care se află acum tem
plele de pe fosta insulă Philae. Com
plexul de monumente — format din 
Marele Templu, Poarta lui Adrian, 
Templul Hathor și altele — a fost 
mutat din cauza pericolului inundării 
lui ca urmare a construirii Barajului 
înalt de la Assuan, acțiune realizată 
cu sprijinul UNESCO, ce pune în evi-
(Continuare în pag. a IlI-a)

tea prevăzută în graficul cumulat 
la zi. iar județul Călărași — din 
67 000 tone a livrat doar 31000 
tone. Concluzia care se desprinde 
este ca în toate unitățile cultiva
toare, dar mai cu seamă în cele din 
județele Dolj, Teleorman, Călărași, 
Constanța, Tulcea, Timiș. Arad, 
unde realizările sînt sub media pe 
țară, să fie intensificată recoltarea 
sfeclei de zahăr. Și aceasta cu atît 
mai mult cu cît scăderea tempera
turii impune să se treacă și la însi- 
lozarea rădăcinilor de sfeclă.

Cu mai multă răspundere tre
buie privită problema transportu
lui sfeclei de zahăr. Subliniem a- 
ceastă cerință. întrucît între can
titățile recoltate și cele transpor
tate s-au 
mari, 
cîmp. 
sfeclă 
calaje
tul sfeclei de zahăr există în jude
țele Olt, Teleorman, Tulcea. Timiș, 
Mehedinți, Vaslui, Sălaj, Mureș și 
Covasna. Or, se știe că fiecare 
zi de staționare pe cîmp a sfeclei 
de zahăr recoltate duce la scăde
rea în greutate a rădăcinilor cu 
1.2 la sută, concomitent cu mic
șorarea conținutului de zahăr al 
acestora. Prin urmare. întîrzierea 
transportului înseamnă pagube atît 
pentru unitățile agricole cultiva
toare. dt și pentru economia na
țională.

Pentrtl ca sfecla de zahăr să 
ajungă repede la fabricile prelu
crătoare, trebuie să se asigure 
mijloacele de transport necesare, 

prin buna organizare a în-

cărcăril acestora, fiecare camion sau 
tractor cu remorci să efectueze 
zilnic un număr sporit de curse. 
După cum am fost informați la 
Centrala zahărului, transporturile 
pe cale ferată se desfășoară foar
te bine. în schimb. întreprinderile 
de transporturi auto nu asigură 
nici pe departe autocamioanele în 
numărul stabilit. Bunăoară, față de 
o capacitate totală de transport de 
20 000 tone, in ziua de 15 octom
brie s-au asigurat 10 788 tone, la 
16 octombrie — 8 068 tone, la 17 
octombrie — 10 207 tone, la 18 oc
tombrie — 12 095 tone, iar la 19 
octombrie — 11 770 tone. Totoda
tă. cu totul inadmisibil este fap
tul că. în aceste zile, fiecare mij
loc de transport a efectuat. în me
die. numai 1,5 curse. Este deci cît 
se poate de evidentă cerința de a 
se asigura un număr sporit de 
mijloace de transport, de a fo
losi în mai mare măsură atelaje
le unităților agricole. Concomitent, 
trebuie luate măsuri energice pen
tru a se organiza Încărcarea mal 
rapidă a camioanelor și remorci
lor. astfel Incit să fie făcute zil
nic un număr sporit de curse.

în interesul realizării unei pro
ducții bune 
conducerilor 
cultivatoare. ______ ___
specialitate și întreprinderilor de 
transport le revine sarcina de mare 
răspundere de a Intensifica recol
tarea si transportul sfeclei de za
hăr. astfel încît să se asigure în 
permanentă materia primă nece
sară funcționării neîntrerupte șl la 
Întreaga capacitate a fabricilor de 
zahăr, să se evite orice pierderi. I

VIBRANT ECOU Al MOBILIZATOARELOR CHEMĂRI
AIE TOVARĂȘA NICBIAE CEAUȘESCU, AL APELULUI

FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE
Glasul ferm, voința unanimă a poporului român:

Europa și întreaga lume să fie eliberate 
de primejdia unei conflagrații nucleare!

Relatări în pagina a 5-a
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Orașul
Privesc prin fereas

tră strada, o stradă ca 
oricare alta, din indi
ferent ce mare oraș “l 
țării; la stingă si la 
dreapta — blocuri și, 
perfect alintați. copaci 
tineri, tei și plopi mai 
ales, ba chiar și ste
jari...

E duminică după- 
amiază și pe „strada 
mare" recunosc multe 
chipuri inti Inite de di
mineață, la schimbul 
I, sau ieri după-amia- 
ză, pe șantier : in e- 
cluză, la baraj, in cen
trală. Cupluri tinere, 
la plimbare, braț la 
braț, in haine de 
sărbătoare. landouri 
multicolore ce par
că plutesc agale, in 
sus și-n jos, autotu
risme care trec încolo 
și-ncoace, strecurin- 
du-se mai ales spre 
străduțele laterale, 
mai libere in această 
zi — iată citeva ele
mente care-i conferă 
străzii acel aer foarte 
urban.

Nimic nu are aerul 
de improvizat, de pro-

vizoriu pe care cineva 
și l-ar putea închipui, 
fiind vorba de o colo
nie muncitorească. To
tul pare făcut aici să 
tină o veșnicie. Cit hi
drocentrala. Cit insu
la. Fiindcă am uitat 
să spun că mă aflu in 
insula Ostrovu Mare, 
in colonia muncito
rească a constructori
lor energeticieni. Un 
autentic oraș, cu pes
te WO de pavilioane 
— blocuri cochete, cu 
tot confortul — cu re
țea de canalizare, cu 
dispensar, cu magazi
ne de tot felul, cu 
locuri de distracție, cu 
tot ce poate oferi un 
oraș. Pentru sutele 
de copii s-a construit 
școală nouă, cu labo
ratoare, cu săli de cla
să moderne. $i grădi
niță. Un oraș in care 
constructorii hidrocen
tralei Porțile de Fier 
II au prilejul să intil- 
nească la tot pasul 
dovezi grăitoare ale 
grijii permanente pe 
care le-o poartă par
tidul, secretarul său

general, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, pe 
măsura muncii lor pli
ne de abnegație.

Acum Porfile de Fier 
II e un oraș cu tre
cut și prezent. Si. mai 
ales, un oraș cu viitor. 
Cu gindul la ziua in 
care hărțile turistice il 
vor consemna la loc 
de cinste printre așe
zările din acest colț 
de tară, orașul con
structorilor este, deo
camdată, un oraș al 
muncii și al tinereții. 
Un oraș aparte, cu 
farmecul lui și in 
același timp un oraș 
ca multe alte centre 
muncitorești construi
te in ultimii ani pe 
lingă marile șantiere 
de construcții. In 
preajma bazinelor car
bonifere, pentru și pe 
măsura acestor oameni 
harnici, veniti din toa
tă tara să pună umă
rul la ridicarea unor 
importante obiective 
ale timpului nostru 
socialist.

Anica F1ORESCU
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ASIGURAREA BAZEI FURAJERE, 
BUNA PREGĂTIRE PENTRU IARNĂ

A SECTOARELOR ZOOTEHNICE
Se apropie anotimpul friguros și, de 

aceea, în toate fermele și complexele 
zootehnice trebuie grabnic încheiate pre
gătirile pentru buna adăpostire și fura
jare a animalelor în timpul iernii. Timpul 
este înaintat și nu se mai poate admite 
nici un fel de amînare a acestor pregă
tiri I

Cu deosebire, este necesar să se ac
ționeze cu toate forțele pentru termina
rea lucrărilor de reparații șl moderniza
re a grajdurilor, saivanelor și celorlalte 
adăposturi, acordindu-se maximă atenție 
amenajării maternităților de vaci și a 
creșelor de viței. Tot atît de important

este să se asigure punerea la punct a 
instalațiilor de alimentare cu apă, a 
celor de muls mecanic și de evacuare 
a dejecțiilor, repararea și punerea în 
stare de funcționare a utilajelor de foca
re și măcinare a nutrețurilor.

Totodată, concomitent cu menținerea 
la pășunat a animalelor cît timpul mai 
este bun, este necesar să fie luate mă
suri ferme pentru strîngerea, transportul 
și depozitarea tuturor resurselor de nu
trețuri, pentru echilibrarea balanței fu
rajere. In mod deosebit trebuie să fie 
intensificate recoltarea și însilozarea cul
turilor duble, pentru a se preveni usca

rea și degradarea acestora din cauza 
brumelor. De asemenea, întrucît în cîmp 
există un mare volum de coceni și alte 
furaje, este nevoie ca la transportul 
acestora să fie utilizate un număr cît 
mai mare de atelaje.

Asigurarea tuturor condițiilor necesa
re pentru buna adăpostire și hrănire a 
animalelor în timpul iernii trebuie să 
preocupe în aceste zile conducerile tu
turor unităților agricole, întrucît aceasta 
are o deosebită însemnătate pentru rea
lizarea efectivelor planificate și a pro
ducției de carne, lapte și ouă pre
văzute.

GIURGIU

Unii in avans, alții in restanță

Unități fruntașe în întrecerea 
pentru îndeplinirea planului 

și angajamentelor pe acest an

Pentru crescătorii de animale, ano
timpul friguros este un veritabil exa
men al spiritului gospodăresc. In 
acest sezon, nivelul producției zoo
tehnice depinde de condițiile care se 
asigură pentru buna adăpostire. fu
rajare și îngrijire a animalelor. Am 
urmărit intr-un șir de unități agri
cole din județul Giurgiu cum se des
fășoară modernizarea și repararea 
construcțiilor zootehnice, revizuirea 
și punerea in stare de funcționare 
a diferitelor instalații.

Este de relevat mai intli că, pe an
samblul județului, rezultatele in 
această privință sint bune, eie mate- 
rializindu-se in stadiul fizic avansat 
al unor lucrări, cum este, de exem
plu, amenajarea maternităților și 
creșelor de vitei, precum și in intro
ducerea alimentării cu apă in 37 de 
grajduri, fată de 25 prevăzute.

La I.A.S. Ciorogirla. unitate cu un 
puternic sector zootehnic, care cu
prinde 2 980 bovine, concomitent cu 
asigurarea furajelor, se acționează 
pentru punerea la punct a instala
țiilor din interiorul grajdurilor și 
functionarea neîntreruptă a bucătă
riilor furajere. Directorul unității, 
tovarășul Ivan Dumitru, ne spune 
că s-a încheiat pregătirea grajduri
lor, s-au amenajat maternități cu cu- 
șete pentru întreținerea vițeilor la 
un loc cu vacile în primele două 
săptămini de la tătare. Instalațiile de 
apă au fost izolate, asigurindu-se 
debitul constant necesar adăpării 
animalelor și igienei adăposturilor, 
s-au etanșeizat ușile și ferestrele. La 
toate grajdurile s-au Încheiat lucră
rile de modernizare, cit și micile re
parații, asigurindu-se condiții nor
male de igienă și temperatură, indi
ferent de evoluția timpului. în 
această unitate, prin amenajările fă
cute. se distribuie furajele din exte
riorul grajdurilor, mărindu-se capa
citatea de adăpostire a vițelelor cu 
25 la sută.

Este firesc ca toate construcțiile 
vechi, Îndeosebi cele făcute cu ani în 
urmă din materiale locale, să fie bine 
reparate. Cu atit mai mult cu cit 
acestea formează o mare parte a 
fondului de construcții destinate bo
vinelor și ovinelor. La cooperativa 
agricolă Iepurești, unii propuneau ca 
grajdurile din chirpici și paiantă să 
fie dărîmate și construite altele. 
Ușor de zis. dar noile investiții ar 
fi depășit posibilitățile financiare 
ale cooperativei! De aceea, președin
tele acestei unități, tovarășul Ion 
Păun, a format o echipă de 20 de 
cooperatori-meseriași pentru consoli
darea grajdurilor vechi. Pe plan 
local au fost produse 200 000 de că
rămizi. cooperatorii au recuperat 
diferite materiale și au procurat pe 
cele ce lipseau. Concomitent, a fost 
pusă in stare de funcționare o in
stalație de preparat furaje. Ca atare, 
aici iarna poate veni, adăposturile 
pentru animale fiind pregătite te
meinic. Și in alte cooperative agri
cole, lucrările de reparare a con
strucțiilor zootehnice sint intr-un 
stadiu avansat.

BACĂU

Mulți gospodari vrednici dau un 
bun exemplu

în majoritatea unităților agricole 
de stat și cooperatiste din jude
țul Bacău se desfășoară o acțiune 
susținută pentru strîngerea și depo
zitarea tuturor resurselor furajere. 
Se transportă ultimele cantități de 
fin. se Insilozează cocenii in ames
tec cu tăiței de sfeclă și diferite res
turi vegetale, se depozitează sfecla 
și guliile furajere. Pînă la 21 octom
brie au fost depozitate 65 000 tone 
de fin. 342 000 tone nutrețuri sucu
lente si 112150 tone grosiere. Cela 
mai mari cantități de furaje au fost 
adunate în unitățile agricole din con
siliile agroindustriale Filipesti. Răcă- 
ciuni. Parincea și Helegiu. Pentru a 
se suplini deficitul de fin. continuă 
Însilozarea unor cantități suplimen
tare de furaje suculente. Am ur
mărit cum se desfășoară această ac
țiune in două consilii agroindustria
le vecine : Filipești și Traian.

In consiliul agroindustrial Fili- 
pești se muncește bine, gospodăreș
te. In flecare unitate, formațiile de 
mecanizatori si cooperatori continuă 
activitatea sub directa Îndrumare a 
specialiștilor. La C.A.P. Săucești. de 
exemplu, unitate care dispune de 
două ferme zootehnice, formația de 
lucru, dotată cu trei combine de re
coltat si tocat, zece remorci și trei 
tractoare grele pentru tasat. însilo- 
zează coceni in amestec cu tăiței 
de sfeclă si resturi vegetale. Ingi
nerul Viorel Savin, președintele u- 
nitătii. care conduce direct această 
operațiune, ne spune că au fost în- 
silozate 8 000 tone de furaje, cu 1 000 
tone mai mult decît prevedea pro
gramul, iar pină la finele acestei

Există însă în județ o seria de 
unități agricole unde pregătirile pen
tru iernarea animalelor sint întirziate. 
La cooperativa agricolă Valea Bu
jorului s-a construit un grajd mo
dern. cu instalații de mecanizare. 
Toate bune, numai că din cauza 
intirzierii racordării la sursă, prin 
instalațiile de adăpare cu nivel 
constant nu curge nici o picătură de 
apă. In această unitate sint întirziate 
si lucrările de amenajare a materni
tății și creșei de vitei. Consiliul da 
conducere a decis ca după termi
narea grajdului nou să se reamena- 
jeze unul vechi pentru a servi ca 
maternitate și creșă de vitei. Nimic 
de zis. decizia este bună, dar lucră
rile de amenajare incă n-au început.

Foarte întirziate sint lucrările și la 
ferma de vaci de la Crevedia Mare. 
De la primul termen de punere in 
funcțiune, în 1979, și pînă acum s-au 
încheiat zeci de minute si procese 
verbale pentru terminarea lucrărilor. 
Deși ferma a fost populată cu 316 
vaci din cele 706 prevăzute, nici 
acum, in prag de iarnă, canalizarea 
și căile de acces nu sint gata. Cana
lul principal de evacuare a dejec
țiilor a fost făcut de mintuială, iar 
refacerea promisă intirzie. Instala
țiile de racleti. atît din cauză că au 
fost montate greșit, cit si datorită 
nerespectării normelor de întreținere, 
mai mult stau decît funcționează. 
Ultimul termen de punere în func
țiune a utilităților — 5 octombrie — 
ca și cele anterioare, nu a fost res
pectat de constructorii Grupului de 
șantiere Cornetu al Trustului de 
construcții și montaj Giurgiu. In 
cursul investigației noastre, repre
zentanții trustului au mai făcut o 
promisiune. Măcar de-ar fi ultima !

în cadrul pregătirilor pentru ier
narea animalelor trebuia încheiată și 
amenajarea bucătăriilor furajere. în 
acest an s-a prevăzut dotarea aces
tora cu 28 de instalații de preparat 
furaje, din care 16 sint gata sau în 
diferite faze de montaj. Unele însă 
nu pot fi puse în stare de funcțio
nare datorită faptului că sint incom
plete. Celor 16 instalații tip D 1, de 
mare capacitate, livrate de I.M.A.I.A. 
Arad, le lipsesc unele subansamble 
și piese. Instalațiile livrate coopera
tivelor agricole Grădiștea. Vlad 
Țepeș, Frățești si altora nu au 
cicloanele și tubulatura necesare, din 
care cauză montarea și punerea in 
funcțiune întirzie.

Pregătirile pentru iernarea anima
lelor. avansate pe ansamblul județu
lui. nu sînt însă încheiate peste tot. 
De aceea, organele județene de 
partid și agricole au datoria să ac
ționeze energic pentru ca. în timpul 
scurt cit a mai rămas pînă la sosirea 
anotimpului friguros, să fie termi
nate toate amenajările interioare și 
puse la punct instalațiile de me
canizare. din fermele zootehnice, 
spre a se asigura condiții pentru 
desfășurarea normală a activitatii pe 
timpul iernii, pentru realizarea pro
ducțiilor animaliere prevăzute.

C. BORDEIANU

luni vor fi depozitate alte 2 000 tone 
de nutrețuri. Cu aceeași hărnicie se 
lucrează in cooperativele agricole 
Berești-Bistrița. Filipești, ca și la 
ferma Iteștl din cadrul I.A.S. Ba
cău. Ca urmare, planul de lnsilo- 
zare a fost realizat in proporție de 
90 la sută și. după cum ne spu
nea tovarășul Mihai Cadar. pre
ședintele consiliului agroindustrial 
Filipesti. există toate condițiile șăse 
insilozeze 3 000 tone de furaje peste 
plan.

Preocupări asemănătoare am tntil- 
nit si în cooperativele agricole Dă- 
mienesti. Roșiori. Negri și Odobeștl 
din consiliul agroindustrial Traian. 
Totuși, aici ritmul de lucru este mult 
prea lent fată de posibilitățile e- 
xistente. Ca dovadă, pînă la aceas
tă dată în unitățile consiliului au 
fost insilozate numai 56 la sută din 
furajele necesare. La cooperativa a- 
gricolă Traian, bunăoară, unitate ve
cină cu cea din Săucești. oamenii re
partizat! să se ocupe de insilozat mal 
mult stau decît lucrează. „Vin rar 
remorcile din cîmp. nu avem cu ce 
transporta cocenii" — motivează ei. 
Si aceasta în vreme ce atelajele stau 
nefolosite, iar tractoarele cu re
morci nu fac decît două curse ne 
zl. In aceste condiții, nici rezulta
tele nu pot fi prea bune : din cele 
5 600 tone de furaje suculente pla
nificate au fost Insilozate doar 3 000 
tone. Poate că tovarășii din condu
cerea unității — inginerul-șef Mihai 
Florescu și președintele Nicolae 
Păun — stau liniștiți la gindul că 
„doar n-au intrat zilele în 8ac“. E 
drept, in sac n-au intrat, dar au 

intrat animalele la stabulație si hra
na asigurată este prea puțină. De 
ce n-or fi privind oare cei din Tra
ian în curtea vecinilor lor din Său
cești ? Ar avea ce Învăța și poate 
s-ar grăbi să facă și ei la fel.

Insuficientă este preocuparea pen
tru asigurarea furajelor și în con
siliul agroindustrial Izvorul Berhe- 
ciului, unde s-au insilozat doar 3 135 
tone de furaje din cele 12 000 tone 
prevăzute. Consiliile de conducere 
din cooperativele agricole Filipeni, 
Oncesti și Colonești n-au tras învă

Recoltarea furajelor pe terenurile I.A.S. Sascut, județul Bacâu
Foto : N. Butcă

PRAHOVA

Nutrețurile din 
strinse și 

în unitățile agricole din Județul 
Prahova s-au depozitat 55 000 tone 
de fin. reprezentînd 84 la sută din 
cantitățile necesare, și peste 200 000 
tone de nutrețuri suculente — 
72 Iș sută din programul pe În
tregul an. Din cele relatate de ing. 
Vasile Tudose. responsabil cu baza 
furajeră în direcția agricolă județea
nă. am reținut că pentru acoperirea 
deficitului de fin se depozitează su
plimentar nutrețuri suculente și gro
siere. iar in unele unităti se string 
otava de pe finețe și ultima coasă 
la lucerniere. Ținînd seama de vo
lumul mare de furaje existent în 
cîmp. pentru a grăbi transportul 
acestora se utilizează atelaje ale 
cooperativelor agricole și cele 
aparținînd gospodăriilor populației, 
în scopul măririi capacității de 
transport, specialiștii și mecanicii 
de la Trustul pentru mecanizarea 
agriculturii și de la S.M.A. Urlați 
au confecționat supraînălțătoare cu 
dispozitive de basculare a remorci
lor. Numai pe această cale se du
blează capacitatea de transport. In 
remorca dotată cu supraînălțător 
basculant, mecanizatorul Marin Po
pescu. de la secția de mecanizare a 
C.A.P. Ceptura, transportă cite șase 
tone de masă verde in loc de trei 
tone. O inițiativă bună, aflată în 
curs de experimentare, care trebuie 
generalizată cît mai repede.

Cum arată acum, în miez de toam
nă, cămara zootehniei ? La comple
xul de creștere a vacilor Loloiasca, 
în parcul de furaje s-au depozitat 
peste șase sute tone de fîn, iar la 
suculente — peste cinci mii de tone. 
Cantități mari de nutrețuri au și 
cooperativele agricole din Șirna, 
Ciorani, Urlați, Măgurele, Ceptura 
și alte unități. „Strîngem acum tot 
ceea ce oferă cîmpul pentru a avea 
furaje pină In luna mai — ne spune 
Dumitru Mușat, președintele coope
rativei agricole Ciorani. Avem 1 250 
tone de fin, atît cît este necesar. La 
suculente depozităm zece mii de 
tone, din care un sfert reprezintă 
rezerva de nutrețuri. Producem nu
trețuri și pentru animalele aparți
nînd gospodăriilor populației, lnsă- 
mînțînd în acest scop 260 hectare cul
turi duble. Cooperatorii participă cu 
atelajele lor la transportul furajelor 
în ferma cooperativei agricole, iar 
acum recoltează cocenii reparti
zați în acord global".

Echilibrarea balanței furajelor In
tr-un județ cu variate condiții agro- 
pedoclimatice, cu zone de cîmpie, 
deal și munte, impune o bună utili
zare a resurselor vegetale. Unitățile 
agricole din zona colinară. cu finețe 
întinse, sînt mari producătoare de 
fîn : în schimb resimt insuficienta 
furajelor suculente. Cum se rezolvă 
această problemă ? O cale este cea 
adoptată de direcția agricolă : re
partizarea unei cantități de 22 000 

țămintele cuvenite din neajunsuri
le ce s-au făcut simțite în anii tre- 
cuti. cind au căutat furaje la vecini 
sau prin alte zone ale județului.

Fapt este că pe cîmp există încă 
Însemnate resurse furajere. Este 
timpul ca si în unitățile rămase in 
urmă să fie adunate și depozitate 
cu grijă toate resursele de nutre
țuri. pentru a se asigura hrana ne
cesară animalelor pe timp de iarnă.

Gh. BALTA
corespondentul „Sclnteii*

cîmp — grabnic 
insilozate
tone tăiței de sfeclă cooperativelor 
agricole din consiliile agroindustria
le Măgurele, Văleni de Munte, 
Băicoi, MiziL E un sprijin binevenit, 
dar la fel de importante sînt măsu
rile luate pe plan local pentru valo
rificarea deplină a propriilor re
surse. In acest sens se acționează 
eficient în consiliul agroindustrial 
Măgurele, unde au fost reevaluate 
resursele vegetale șl s-au organizat 
acțiuni de întrajutorare între coope
rativele agricole învecinate. Coope
rativa agricolă Surani are terenul 
arabil la mari distanțe în sudul ju
dețului. Pentru acoperirea deficitu
lui de nutrețuri suculente, s-a orga
nizat o formație de mecanizatori 
care recoltează și insilozează 400 
tone masă verde de la C.A.P. Lipă- 
nești.

In unitățile agricole prahovene se 
pune cu acuitate problema urgen
tării recoltării furajelor din culturile 
duble afectate de brumă, deoarece 
orice zi de întîrziere duce la dimi
nuarea cantitativă, la degradarea 
nutrețului. Pe terenurile cooperati
vei agricole Fulga. porumbul masă 
verde începuse să se usuce. Ce-i 
drept, într-una din fermele zooteh
nice se lucra la Însilozarea nutre
țului. La ferma nr. 4. unde cantita
tea însilozată reprezenta abia jumă
tate din cele 5 125 tone necesare, în 
ziua respectivă nu se însilozase 
nimic. .Am întrerupt Însilozarea 
pentru că nu avem cu ce presa nu
trețul în silozuri, ne spune econo
mista fermei. Nu ne ajung nici 
combinele". La Trustul S.M.A. se 
afirmă că există 157 combine trac
tate. adică, numeric, suficiente. Din 
păcate, numai 17 au echipamente 
de recoltat porumb pentru însi- 
lozare, celelalte neavlnd decit echi
pamente pentru ierboase. „Din 15 
echipamente planificate n-am pri
mit nici unul", ni s-a spus. Nu este 
singurul caz cind din această cauză, 
cit si datorită nefunctionării decît In 
proporții reduse a combinelor auto
propulsate tip CAF. recoltarea fu
rajelor intirzie. Este adevărat, la Ful
ga sînt furaje mai multe decit in alte 
unităti, dar Important este să se 
strîngă șl depoziteze Întreaga canti
tate necesară. Cu atit mai mult se 
cere să fie intensificată recoltarea 
în unitățile care au balanța furajelor 
deficitară. La cooperativa agricolă 
Plopu, deficitul de fîn însumează 140 
tone, dar pină acum în mare parte 
au rămas goale și silozurile.

In unitățile agricole praho
vene trebuie să se acționeze mai 
energic pentru a se acoperi prin 
alte sortimente de furaje deficitul 
de fîn. Esențial este să se stringă 
acum tot ceea ce oferă clmpul.

B. CONSTANTIN
J

Continuăm să publicăm rezultatele obținute în Întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, din unități agricole, construcții, transporturi, precum și din do
meniul circulației mărfurilor, turismului și prestărilor de servicii.

Pe baza rezultatelor obținute și a punctajului general, stabilit potrivit 
criteriilor de organizare a întrecerii, la sfîrșitul lunii septembrie •) pe 
primele locuri se situează :

IN DOMENIUL PRODUCERII 
DE ENERGIE ELECTRICA 

PE BAZA DE HIDROCARBURI
Locul I : întreprinderea electrocen- 

trale București cu 446,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 4,4 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 Încadrat 
in prevederile de plan privind pro
ductivitatea muncii și de reducere 
a oonsumului de combustibil pentru 
producerea energiei electrice și ter
mice ; cheltuielile realizate au fost 
mal mici decît cele prevăzute in bu
get cu 11,1 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale GalațL

Looul III : întreprinderea electro- 
centrale Constanța.

IN DOMENIUL PROSPECȚIUNILOR 
ȘI EXPLORĂRILOR 

GEOLOGICE
Locul I : întreprinderea de pros

pecțiuni și explorări geologice Su
ceava cu 627,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 20,6 la sută la vo
lumul lucrărilor geologice, 12,1 la 
sută la volumul fizic Ia forajul cu 
sondeze, 4,1 la sută la viteza medie 
de lucru Ia forajul cu sondeze. 21,4 
la sută la volumul producției nor
mate pe o persoană. 5,5 la sută la 
volumul fizic la lucrările miniere ; 
unitatea s-a încadrat în prevederile 
privind planul de rezerve la sub
stanța minerală utilă de bază, pre
cum și în cele de reducere a cheltu
ielilor la 1 000 lei lucrări geologice ; 
consumurile de materii prime și ma
teriale au fost mai mici decit cele 
normate cu 35,3 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
2 la sută.

Locul II : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Ba
natul.

Locul III : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Hu
nedoara.

IN INDUSTRIA ELECTRONICA 
ȘI TEHNICA DE CALCUL. 

ECHIPAMENTE 
PENTRU TELECOMUNICAȚII 

ȘI AUTOMATIZĂRI
Locul I : întreprinderea de pro

duse electronice și electrotehnice 
„Electroargeș" — Curtea de Argeș, 
cu 827,8 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu 6,5 la sută la produc
ția fizică, 10 la sută la producția 
netă, productivitatea muncii și la 
beneficii, 2,8 la sută la productla- 
marfă vîndută și încasată ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la ex
port ; cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost mai mici 
decît cele planificate cu 2,1 la sută, 
iar cele materiale cu 3,9 la sută.

Locul II : întreprinderea „Electro- 
aparataj" — București.

Locul III : întreprinderea de con- 
tactoare Buzău.

ÎN INDUSTRIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de pro

ducție industrială pentru construcții 
căi-ferate Harghita — Miercurea 
Ciuc cu 1156,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 23,3 la sută la pro
ducția fizică, 9,6 la sută la produc
ția netă și la productivitatea muncii, 
2,6 la sută la producția-marfă vîn
dută și Încasată ; depășiri impor
tante de plan au fost obținute la ex
port și la beneficii j consumurile de 
materii prime și materiale au fost 
mai mici decît cele normate cu 2 la 
suță, iar cele de energie electrică și 
combustibili cu 19,3 la sută.

Locul II : întreprinderea mecanică 
pentru agricultură și industria ali
mentară București.

Locul III : întreprinderea de pro
tecții anticorosive șl utilaje speciale 
București — Ministerul Industriei 
Chimice.

IN INDUSTRIA DE MEDICAMENTE, 
COSMETICE, COLORANȚI 

ȘI LACURI
Locul I : întreprinderea de bio- 

proteine Curtea de Argeș cu 815,7 
puncte.

Principalii indicatori de plan au

•) Indicatorii privind producția 
net/î, productivitatea muncii, cos
turile de producție ți beneficiile 
tint calculați pe opt luni.V

Pe șantiere ale obiectivelor de investiții
OLT : Planul 

la construcții-montaj — 
substanțial depășit

în nouă luni din acest an, con
structorii și montorii din județul 
Olt au obtinut rezultate importan
te. Ei au executat în ritm susți
nut lucrările de la întreprinderea 
de anvelope din Caracal si între
prinderea de fibre sintetice din Co
rabia. amindouă intrate parțial in 
producție. în ritm intens au lu
crat și pe șantierul întreprinderii 
de bere din Scornicești. care se 
află în preajma Intrării în func
țiune. Totodată, ei au început lu
crările la două noi unităti indus
triale din municipiul Slatina și au 
continuat lucrările de extindere si 
de modernizare a unor capacități 
de producție, cum sînt cele de la 
Întreprinderea de produse cărbu- 
noase si la întreprinderea de alu
miniu. Pină acum, planul de in

fost depășiți cu : 3,6 la sută la pro
ducția fizică, 7,7 la sută la produc
ția-marfă vindută și încasată ; de
pășiri importante de plan au fost 
obținute la producția netă, producti
vitatea muncii și beneficii ; cheltu
ielile totale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici decît cele 
planificate cu 9,4 la sută, iar cele 
materiale cu 8,9 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse cosmetice „Miraj" — Bucu
rești.

Locul III : întreprinderea de me
dicamente București.

IN INDUSTRIA METALELOR 
NEFEROASE ȘI RARE

Locul I : întreprinderea de alumi
niu Slatina, cu 944,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,8 la sută la pro
ducția fizică, 5,3 la sută la producția 
netă, 4,6 la sută la productivitatea 
muncii ; depășiri importante de plan 
au fost obținute la export, producția- 
marfă vîndută și încasată și la be
neficii ; consumurile de materii pri
me și materiale au fost mai mici de
cit cele normate cu 2,3 la sută, iar 
cele de energie electrică și combus
tibili cu 2,1 la sută.

Locul II : întreprinderea metalur
gică „Neferal" — București.

Locul III : întreprinderea metalur
gică de metale neferoase Copșa Mică, 
județul Sibiu.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea de mobi
lier și decorațiuni „Heliade" — Bucu
rești, cu 922,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,7 la sută la pro
ducția netă, 7,5 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată, 1,7 la sută 
la productivitatea muncii, 14,2 la 
sută la beneficii ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la export ; con
sumurile de materii prime si mate
riale au fost mai mici decît cele 
normate cu 3,4 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
7,5 la sută.

Locul II : întreprinderea de pro
duse lemn-mobilă București.

Locul III : întreprinderea do pre
lucrare a lemnului Iași.

ÎN INDUSTRIA TEXTILA 
(mătase, in, cinepă, lină)

Locul I : întreprinderea Integrata 
de in Botoșani, cu 808,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,6 la sută la pro
ducția netă, 8,6 la sută la export, 3,9 
la sută la producția fizică. 11,1 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri importante de plan au fost ob
ținute la livrări de mărfuri la fondul 
pieței și la beneficii ; cheltuielile to
tale la 1 000 lei productie-marfă au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 1 la sută, iar cele materiale cu 2,8 
la sută.

Locul II : întreprinderea „Liberta
tea" Sibiu.

Locul III : întreprinderea „Munca 
textilă" București.

ÎN AGRICULTURA DE STAT — 
UNITĂȚI CU PROFIL AVICOL
Locul I : întreprinderea avicolă de 

stat Buftea, Cu 739 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 29 la sută la pro
ducția de ouă, 41 la sută la efectivele 
de păsări la sfîrșitul perioadei, 25 la 
sută la livrările de ouă Ia fondul de 
stat ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la beneficii ; unitatea s-a 
încadrat în prevederile planului pri
vind livrările de carne la fondul de 
stat ; cheltuielile la 1 000 lei produc
ție-marfă au fost mai mici decît cele 
planificate cu 17,8 la sută.

Locul II : întreprinderea avicolă de 
stat Bacău.

Locul III : întreprinderea avicolă 
de stat Suceava.

ÎN SECTORUL 
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ 

AL CONSILIILOR POPULARE 
JUDEȚENE

Locul I : întreprinderea județeană 
de construcții-montaj Vilcea, cu 835,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,4 la sută la pro
ducția netă, 17,2 la sută la numărul 
de locuințe date în folosință. 16,3 la 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la beneficii ; cheltuielile materiale 
la 1 000 lei producție de construcții- 

vestiții și de constructii-montaj a 
fost substanțial depășit. (Iancu 
Voicu, corespondentul „Sclnteii").

ARGEȘ : 36 capacități 
noi de producție

De la Începutul anului și pînă 
in prezent, lucrătorii Trustului de 
construcții industriale din Pitești 
au pus în funcțiune 36 capacități 
de producție, unele dintre ele Îna
inte de termenul prevăzut. Astfel, 
la întreprinderea de autoturisme 
Pitești s-au dat în exploatare noi 
capacități la turnătoria de fontă 
maleabilă, la forjă și matriter.ie. De 
asemenea, la Combinatul petrochi
mic din Pitești au intrat in pro
ducție două noi instalații. Toate a- 
ceste obiective sint construite după 
proiecte și cu utilaje românești, au 
un grad sporit de mecanizare și 
automatizare și asigură o înaltă 
productivitate a muncii. (Gheorghe 
Cirstea. corespondentul „Scinteii"). 

montaj au fost mai mici decît cele 
planificate cu 3.4 la sută ; consumu
rile de ciment, metal, combustibili și 
carburanți au fost, de asemenea, mai 
mici decit cele normate.

Locul II : Trustul de constructii- 
montaj Timișoara.

Locul III : Trustul de construcții 
Bacău.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CALE FERATA 
Locul I : Stația de cale ferată Iași, 

cu 362,2 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 7,6 la sută la vo
lumul de transport, 9 la sută la pro
ductivitatea muncii, 1 la sută Ia va
goane intrate-ieșite, 3,5 la sută la 
utilizarea mijloacelor de transport ; 
timpul de staționare a vagoanelor de 
marfă Ia lncărcare-descărcare a fost 
mai mic decît cel planificat cu 2,3 la 
sută, iar consumurile de combustibili 
și energie electrică au fost, de ase
menea, mai mici decît cele normate 
cu 17 la sută.

Locul II : Stația de cale ferată 
Pașcani.

Locul III : Stația de cale ferată 
Curtici.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE, 

FLUVIALE ȘI AERIENE
Locul I : întreprinderea de aviație 

utilitară București, cu 439,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 12,2 la sută la pro
ducția netă, 5 la sută la venituri, 14,9 
la sută la productivitatea muncii. 1,6 
la sută la volumul activității expri
mat prin indicatorul specific. 5,6 la 
sută la utilizarea mijloacelor de 
transport ; depășiri importante de 
plan au mai fost obținute la benefi
cii ; consumul de combustibil a fost 
mai mic decît cel normat cu 3.8 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de exploa
tare portuară Constanța — M.I.M.

Locul III : întreprinderea de ex
ploatare portuară Constanța — 
M.T.Tc.

ÎN DOMENIUL TURISMULUI
Locui I : întreprinderea economică 

de odihnă Snagov, cu 578,6 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 20,3 la sută la pres
tări de servicii pentru populație. 19 
la sută la desfaceri de alimentație 
publică, 20,4 la sută Ia beneficii. 25,3 
la sută la încasări medii pe un lucră
tor, 17,7 Ia sută la coeficientul de 
utilizare a capacității de cazare ; 
cheltuielile de circulație la 1 000 lei 
desfacere au fost mai mici decit cele 
planificate cu 6,7 la sută.

Locul II : întreprinderea de hote
luri și restaurante Eforie-Nord.

Locul III : întreprinderea baineo- 
climatică Slănic Moldova.

IN DOMENIUL 
RECUPERĂRII ȘI VALORIFICĂRII 
MATERIALELOR REFOLOSIBILE
Locul I : întreprinderea județeană 

pentru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile Vaslui, cu 
449,5 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 18 la sută la vo
lumul total valoric al materialelor 
refolosibile colectate. La volumul fi
zic de materiale refolosibile colectate 
depășirile de plan Înregistrate au 
fost de : 14 la sută la otel, 32 la sută 
la cupru, 34 Ia sută lă alamă. 61 la 
sută la fontă și de 77 la sută la bronz 
și aluminiu ; cheltuielile de circula
ție au fost mai mici decît cele pla
nificate cu 2 la sută.

Locul II : întreprinderea județeană 
pentru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile Vrancea.

Locul III: întreprinderea județeană 
pentru recuperarea și valorificarea 
materialelor refolosibile Brăila.

ÎN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCA

Locul I : Uniunea cooperativelor 
meșteșugărești metal, lemn, chimie și 
construcții București, cu 617 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,1 la sută la pro
ducția-marfă și prestările de servi
cii, 3,2 la sută la livrări de mărfuri 
către fondul pieței, 9 la sută la be
neficii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la productia-marfă si pres
tările de servicii în unitățile fizice, 
precum și la export ; cheltuielile to
tale la 1 000 lei productie-marfă și 
prestări de servicii au fost mai mici 
decit cele planificate cu 1,8 la sută.

Locul II : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Co- 
vasna.

Locul III : Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Boto
șani.

(Agerpres) 
_______________________ y

A
VASLUI : în avans 

față de grafice
în ultima perioadă. lucrătorii în

treprinderii județene de construc- 
tii-montaj si ai Grupului de șan
tiere industriale Vaslui au inten
sificat ritmul de lucru, actionînd 
susținut pentru realizarea și darea 
în funcțiune la termenele prevă
zute a obiectivelor din acest an. 
Printr-o mai bună aprovizionare 
tehnico-materială și o judicioasă 
organizare a muncii, lucrările pe 
șantierele secției de cupiaje și ser- 
vomecanisme a întreprinderii me
canice. Fabricii de zahăr din Făl- 
ciu și altor obiective sint în a- 
vans fată de graficele la zi. Tot
odată. au fost predate beneficia
rilor un număr de 1 850 de apar
tamente confortabile, cu peste 160 
mai multe decit prevederile pla
nului. (Petru Necula, coresponden
tul „Scinteii").
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA ARABĂ EGIPT

La reîntoarcerea în Cairo, cei doi președinți își string călduros mîinile La plecarea din Assuan

Primire caldă, sărbătorească în guvemoratul Assuan
(Urmare din pag. I) 
dență grija manifestată de poporul 
egiptean pentru vestigiile bogatei 
sale istorii. Activitatea începută în 
octombrie 1973 s-a încheiat la în
ceputul anului 1980, cînd templele 
de la Philae au fost reinstalate pe 
noul lor amplasament.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți 
de oficialitățile egiptene, vizitează 
apoi orașul Assuan, capitala guver- 
noratului cu același nume din ex
tremitatea sudică a Egiptului; Situat 
pe malul de est al Nilului, Assuanul 
se află la aproximativ 900 km de 
Cairo.
' Pe timpul faraonilor, orașul purta 
numele de Sono. schimbat apoi de 
greci în Sebn, devenind in cele din 
urmă Assuan. Această străveche va

„Convorbiri rodnice pentru cauza păcii, înțelegerii și cooperării intre popoare*
CAIRO 21 (Agerpres). — Reflectînd interesul deosebit cu care este 

urmărită vizita oficială de prietenie în Republica Arabă Egipt a pre
ședintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, presa egipteană de vineri acordă spații largi principalelor 
momente ale zilei precedente, in special convorbirilor dintre cei doi 
șefi de stat.

Z' rele inserează ample repor
taj; sub titluri mari pe prima 
pa: nă, care scot în evidență re- 
zul tele deosebit de rodnice ale 
cor orbirilor, atît pentru rapor
tul _e bilaterale, cit și pentru pa
cer și înțelegerea în lume.

„Ceaușescu și Mubarak — puncte 
de vedere comune", astfel își inti
tulează cotidianul „AL GOUM- 
HOURIYA" editorialul consacrat 
celei de-a doua zile a vizitei 
inalților oaspeți români in Egipt. 
Materialul este însoțit de o foto
grafie din timpul întrevederii din
tre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Hosni Mubarak. „Mubarak și 
Ceaușescu — arată ziarul — acor
dă o deosebită importanță, in con
vorbirile lor, actualei escaladări a 
incordârii in Orientul Mijlociu".

Președintele României, scrie „Al 
Goumhourlya“, joacă un rol im
portant in eforturile ce se fac 
pentru soluționarea pe cale paș
nică a conflictelor din această 
zonă. 

tră de civilizație se înfățișează as
tăzi ca un puternic centru al Egip
tului, ca rezultat al profundelor 
schimbări survenite in toate dome
niile de activitate : economic, so
cial, cultural, turistic. Assuanul joa
că un rol important in dezvoltarea 
economiei țării datorită întreprin
derilor sale chimice, siderurgice, pre
cum și datorită energiei electrice 
furnizate de Barajul înalt. Ca ur
mare a acestor realizări, populația 
orașului a crescut foarte mult, ajun- 
gînd, astăzi, la peste o jumătate mi
lion'de locuitori.

De-a lungul traseului parcurs, lo
cuitorii orașului aclamă îndelung 
pe oaspeți, ii salută prietenește ; 
pretutindeni se văd portretele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și ale 
președintelui Hosni Mubarak, sînt 
arborate drapelele celor două țări.

Cei doi șefi de stat au afirmat 
că nu va fi realizată o stabilitate 
reală în regiune atît timp cît

Ample relatări și comentarii ale presei egiptene 
asupra desfășurării vizitei

poporul palestinian nu obține 
dreptul la autodeterminare și sta
bilirea entității naționale pe te
ritoriul său.

„Vizita președintelui Ceaușescu 
in Egipt, convorbirile avute cu 
șeful statului egiptean dau spe
ranța că punctele lor de Vedere, 
exprimate in cursul convorbirilor, 
vor fi însușite de părțile aflate^ 
in conflict in Orientul Mijlociu, că 
acestea vor ajunge la convingerea 
că nu poate exista o soluție a 
acestei probleme fără a fi luate 
in considerație interesele și drep

Pe mari eșarfe sînt înscrise calde 
urări, reluate mereu de mulțimea 
care scandează : „Ceaușescu — 
Mubarak, România — Egipt — prie
tenie — pace !“.

In onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. guvernatorul Assuanului 
a oferit, la Încheierea vizitei, un 
dejun.

în acest cadru, adresîndu-se pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, guver
natorul a adus un elogiu președin
telui României, prieten al Egiptului, 
al poporului egiptean, mare luptător 
pentru pace in întreaga lume.

Ca o expresie a acestei deosebite 
prețuiri, el a oferit șefului statului 
român un obelisc în miniatură, avînd 
înscrise, cu litere și hieroglife, nu
mele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și al localității vizitate. Pe soclu este 

turile naționale ale poporului 
palestinian", menționează ziarul.

„Ceaușescu și Mubarak au anali
zat criza Orientului Mijlociu", își 
intitulează „AL AHRA.M" articolul 
însoțit de fotografii din timpul con
vorbirilor oficiale și întilnirii din
tre cei doi președinți. „Convorbirile 
egipteano-române s-au referit, de 
asemenea, la creșterea schimburilor 

economice și a cooperării dintre 
cele două țări" — scrie „AL 
ARHBAR" în articolul „întilnire 
Nicolae Ceaușescu — Hosni Muba
rak", în care se menționează că 
cei doi șefi de stat au analizat sta
diul relațiilor bilaterale și proble
me ale situației internaționale.

Sub titlul „Mubarak și Ceaușescu 
sînt de acord pentru retragerea 
imediată a trupelor israeliene din 
Liban și pentru formarea unui stat 
palestinian", „LE JOURNAL 
D’EGYPTE" publică, pe prima pa
gină, o amplă relatare, însoțită de 

înscrisă, ca o dată memorabilă, ziua 
în care a avut loc vizita — 21 octom
brie 1983.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat satisfacția 
pentru prilejul de a vizita Assuanul, 
de a cunoaște viata si preocupările 
locuitorilor acestui oraș al Egiptului 
prieten și le-a adresat cele mai bune 
urări de succes pentru dezvoltarea 
economică și socială a regiunii, de 
bunăstare și pace.

în această călătorie la Assuan, șeful 
statului nostru a fost însoțit de to
varășii Gheorghe Oprea. Ștefan 
Andrei, alte persoane oficiale. înalții 
oaspeți români au . fost însoțiți de 
suita de onoare atașată pe timpul 
vizitei în Egipt, In frunte cu Mo
hammad Said El Gharouri, minis
trul industriei și resurselor naturale.

o fotografie din timpul convorbiri
lor oficiale. „Cei doi șefi de stat — 
arată ziarul — au căzut de acord 
asupra necesității retragerii ime
diate a Israelului din Liban și' orga
nizării unei reuniuni de reconcilie
re națională. Ei au apreciat, de ase
menea, că problema palestiniană se 
află în „centrul conflictului" și cer 
reluarea imediată a eforturilor pen
tru o soluție globală, inclusiv re
cunoașterea dreptului la existență 
al Israelului și al palestinienilor la 
autodeterminare și la formarea 
unui stat independent". Ziarul in
formează, de asenîenea, despre mo
mente ale vizitei Re joi ale inalți
lor soli ai poporului român.

„THE EGYPTIAN GAZETTE" își 
intitulează articolul de pe prima 
pagină — inserînd și fotografii din 
timpul întîlnirii celor doi șefi de 
stat și al convorbirilor oficiale — 
„Mubarak — Ceaușescu — puncte 
de vedere foarte apropiate", iar 
„L’EGYPTIEN" : „România—Egipt ; 
Acordul celor doi șefi de stat asu
pra necesității retragerii trupelor 
israeliene din Liban".

RADIOUL și TELEVIZIUNEA 
egiptene au inclus în emisiunile lor 
relatări ample ilustrînd toate mo
mentele vizitei înalților oaspeți 
români.

Moment din timpul vizitei de la Barajul înalt de ia Assuan

Tn spiritul înțelegerilor convenite 
între președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Hosni Mubarak. la 
Cairo au avut loc o serie de întîlniri 
de lucru româno-egiptene.

în cadrul întrevederilor avute de 
tovarășul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru, cu ministrul pen
tru problemele investițiilor și coope
rării internaționale, Wagih Mohamed

Întîlniri de lucru româno-egiptene
Shendi, ministrul economiei și co
merțului exterior, Mustafa Ratal el 
Said, ministrul industriei și resurse
lor naturale, Mohammad Said El 
Gharouri, cu alți membri ai guver
nului, au fost stabilite o serie de 
acțiuni pe linia dezvoltării colaboră
rii economice, a cooperării în indus
trie și agricultură, a dezvoltării 
schimburilor comerciale dintre Româ
nia și Egipt.

Ministrul afacerilor externe, tova
rășul Ștefan Andrei, s-a întîlnit cu 
viceprim-ministrul și ministrul afa
cerilor externe, Kamal Hassan Aii, 
cu acest prilej fiind abordate. în 
lumina convorbirilor dintre șefii de 
stat ai României și Egiptului, o serie 
de probleme actuale ale vieții inter
naționale.

La complexul de monumente de pe Insula Egilca Primire caldă, entuziastă la Assuan
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MORALA OMULUI NOU-MORALA MUNCII
Dialoguri cu cei ce muncesc într-o puternică vatră de metal a țării 
despre afirmarea în viață a principiilor eticii și echității socialiste

„Construim socialismul și comunismul cu oameni și pentru oa> 
meni" - afirma, cu profundă convingere revoluționară, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Regăsim această idee- 
ax in toate documentele de partid ale acestor ani, în tot ceea ce se 
durează pentru prezentul și viitorul patriei noastre. Construim cu oa
meni și pentru oameni deoarece nu există țel mai înalt al politicii parti
dului decît omul cu cerințele și năzuințele sale.

Este, așadar, firesc, drept, moral ca revoluția în condiția umană 
a creatorului de bunuri materiale și spirituale de azi să determine și 
noi raporturi, echitabile, între muncă și răsplată. In această ordine de 
idei, recentele legiferări creează un temeinic cadru juridic și organi
zatoric pentru continua perfecționare a raporturilor dintre individ și 
societate, dintre muncă și retribuție, în spiritul principiilor eticii și echi
tății socialiste.

Despre însemnătatea acestor adevăruri fundamentale pentru 
dezvoltarea economico-socială am purtat de curînd un șir de dia
loguri, la temperatura conștiinței socialiste de proprietar, producător, 
beneficiar, în puternica citadelă muncitorească — Combinatul side
rurgic de la Galați.

„Munca este adevărul nostru 
cel mai mare“

a urmat. Ia seral, liceul și facultatea de 
subingineri.

— Postul pe care-1 dețineți In producție 
cerea un subinginer 7

— Nu. Dar l-am cerut eu.
— De ce 7
— Ca să corespund mai bine, nu pentru 

a mă pregăti pentru nu știu ce locșor in- 
tr-un birou. Dealtfel, dacă în otelărie ați 
Întreba de subinginerul Anghelina. puțini, 
cred, ar arăta spre mine. A. cînd e vorba 
despre oțelarul Anghelina, lucrurile se 
schimbă.

— Știm că sinteți un muncitor prețuit, 
ajuns la o anume treaptă de demnitate și 
notorietate profesională. Se ajunge ușor, 
greu pînă aici 7

— Cel mai simplu ar fi un da sau nu. 
Dar pentru că sînt destui in urma mea, 
care refac, ca să zic așa. același drum, răs
pund următoarele : liceul l-am făcut la se
ral, facultatea de asemenea. în acest răs
timp am muncit, m-am căsătorit. Soția. 
Magda, lucrează la oțelăria electrică. în 
anul doi de facultate a venit pe lume și 
băiatul nostru. Colegii, conducerea otelă- 
riei m-au ajutat să izbutesc în ceea ce mă 
angajasem. Am primit și un apartament. 
Acum trageți linie și socotiți de a fost greu 
ori ușor.

— Revenim la o întrebare pe care v-am

mal pus-o într-un fel : v-a obligat cineva 
să alegeți acest drum 7

— Poate că acel cineva poartă numele 
concret de datorie. Datoria de muncitor 
care își știe răspunderile. Iar atunci cind 
îti știi răspunderile, nimic nu ți se pare 
prea greu ori neașteptat.

— De exemplu 7
— Măsura de introducere a sistemului 

de muncă în acord global. Noi și pînă 
acum am lucrat în acord. îi spuneam pro
gresiv. Dădeai oțel în plus, primeai în plus. 
Dădeai mai puțin, primeai mai puțin. Este 
logic și drept să fie așa. Anul acesta, aici, 
la otelărie. n-am avut probleme cu planul. 
Noi însă lucrăm în flux integrat. Depindem, 
de exemplu, de munca furnaliștilor. Dacă 
toți ne facem exemplar partea noastră de 
datorie, atunci sigur că nu vom avea pro
bleme nici în continuare. Introducerea 
acordului global tocmai asta țintește : să se 
pună ordine peste tot. retribuția să aibă 
deplină acoperire in munca concretă, fie
care să primească după cît produce. N-a
junge un record spectaculos de producție 
azi. ca mîine să dai pe jumătate ori să 
absentezi de la lucru. Părerea mea e că 
demnitatea se dobîndește prin faptele de 
fiecare zi. și asta nu un trimestru ori un 
cincinal, cl tot timpul, cît te afli în cîmpul 
muncii.

r$
Ce «-ar putea scrie pe cartea de vizită 

a Iui Luca Fudulu ? Mal lntii si întii că 
este de 17 ani laminorist. Ultimii zece 
ani, la laminorul de benzi la rece al 
combinatului. Ne-am apucat si am socotit: 
Șaptesprezece ani fac peste 5 000 de zile 
lucrătoare. Zile in care, aflăm, laminoristul 
in cauză nu a înregistrat nici o absentă 
nemotivată. Remarcăm :

— E o performantă, nu 7
— Ba e un lucru normal, ne contrazice.
— E greu să fii un om corect, disci

plinat 1
— E ușor cînd îti asumi această obliga

ție. Si nu se poate să nu ti-o asumi, dacă 
vrei să fii tu mulțumit, in primul rind. 
Dacă vrei să primești răsplata ce ti se 
cuvine pentru ee faci și cit faci. Iar aceas
tă răsplată nu are cum să fie Întreagă, 
după cum năzuieștl. dacă nici tu nu-ti res
pecți in Întregime Îndatoririle. Fără nici o 
abatere de la disciplina muncii și de pro
ducție. Recentele reglementări arată deslu
șit fiecărui om că fără muncă nu există 
pline, că e drept ca fiecare să primească 
după cit si cum muncește. Este un adevăr 
pe care clasa muncitoare 11 aplică și îl 
promovează consecvent. Și-l foarte bine ca 
el să fie însușit de toti. încă din clipa clnd 
descifrează alfabetul muncii.

— De ce T
— Muncitorul este muncitor, zic eu, nu

mai atunci cind are disciplina in singe. 
Iată, aici lucrez intr-un laminor modern. 
Cu oameni numărați — omul și postul. 
Orice absentă nemotivată creează un gol. 
pe care trebuie să-l umple ceilalți. E 
drept așa ? Firește că nu. Desigur, lipsa de 
disciplină — acolo, la postul ce ti-a fost în
credințat — se simte la plic. E drept așa T 
Eu zic că e drept. De aici atitudinea noas
tră fermă împotriva indisciplinei si la fel 
de fermă pentru apărarea principiului ;

..atîta al muncit, atlta meriți, atlta pri
mești".

— Indisciplina, nemunca au deci un „preț 
de cost" exact, ca să spunem așa 7

— Nici n-ar fi drept să fie altfel !ntr-o 
societate a muncii ca a noastră, intr-o so
cietate în care fiecare năzuim să trăim 
mai bine, lucru posibil numai in măsura in 
care fiecare dăm cit mai mult societății.

— Poate că noul venit in laminor ar pu
tea replica : „Ei. lui Luca îi dă mina să 
vorbească asa. la cei patru mii de lei pe 
care-i cîstigă !...

— Da 7 Păi dacă-ți faci exemplar da
toria. nu-i greu să ajungi la un aseme
nea cîștig. Așa le spun și unora : „Mă, 
numai munca te înalță — și în ochii 
oamenilor, și spre o viață mai bună. 
Ce trage în jos, știe fiecare din
tre noi". Uneori, vorbele astea, ale 
mele, nu prea convin. Pînă la urmă Insă, 
cel In cauză înțelege că nu există 
alt adevăr și se pune pe treabă. Vedeți, 
treaba in laminor are asprimile ei. Aid «in
tern ceea ce sîntem numai după cît pro
ducem. Ciștigăm. de asemenea, numai după 
cit am produs. Munca este adevărul nos
tru cel mal mare.

...Munca este adevărul nostru cel mal 
mare.

Simplu, conds și exact exprimat. Ea sta
bilește scara valorilor. Ea reprezintă baro
metrul meritelor, al răsplătii sociale. Ea 
și numai ea urcă și coboară pe cineva in 
ochii stimei colective, determină acurate
țea raporturilor dintre oameni. în societa
tea noastră care așază la temelia relațiilor 
sociale prindpiile eticii si echității socia
liste. Pentru că...

Pentru că are dreptate interlocutorul 
nostru laminorist : munca este adevărul 
nostru, este generatorul de forță al tutu
ror Înfăptuirilor si bucuriilor noastre, al 
progresului neîntrerupt al patriei.

*

*
*
*
*
*

Luca Fudulu : ,,E drept ca fiecare să 
primească după cit și cum muncește"

Nicolae Ceapraga : „A-țl face exem
plar datoria este un fapt absolut 

normal*

*
J
*

Autoritatea profesională 
se cîștigă prin efortul tenace 

de autoperfecționare
, ,, ■ - -------, g’ ui '■ ■V'.I!!'..II!B1.'L-Lw«ese

Cum poate competența să devină o stare 
de spirit 7 Este întrebarea pe care i-am 
pus-o meșterului Nicolae Ceapraga, de la 
uzina de piese de schimb șl reparații side
rurgice a combinatului. Ne-a răspuns scurt :

— Oricum, nu de la sine.
— Adică 7
— S-a născut ceva fără efort T N-am 

auzit!
— Acum era vorba despre competență.»
— ...la care se ajunge prin MUNCĂ. 

Autoritatea profesională nu se cîștigă prin 
decizii ori diplome, d prin strădania per
sonală de a ști totul, dacă se poate, des
pre meseria ta.

— Cum se atinge acest nivel 7
— Oricum, nu stind pe margini. Eram 

sef de echipă și la un moment dat s-a ivit 
o defecțiune de reglaj la foarfecele din 
laminorul de tablă groasă. Este un utilaj 
complex, de mare tinete și dificultate. Cer 
să ni se încredințeze nouă lucrarea. „Aveți 
grijă, sîntem avertizați, asta e treabă de 
asi. nu de ageamii". Vorbele parcă m-au 
fript. Trebuia să dovedim de ce sîntem in 
stare. Si nu era chiar cel mai simplu lu
cru. Reductoarele din import erau obosite. 
Altele n-aveam. „Le proiectăm șl le fa
cem noi". „Da. dar nu sinteți de specialita
te. Vă paște nereușita". „Si dacă reușim 7" 
Cu cartea in mînă, punînd la bătaie toată 
experiența noastră, am reușit. A fost o 
treaptă spre afirmarea competentei ca sta
re de spirit, aici. In colectivul nostru 7 
Noi. cei care am ieșit cu bine la exame
nul amintit, zicem că da.

— Acum sinteți maistru. Cui încredin
țați lucrări de mare dificultate 7

— Celor care sint capabili să treacă ast
fel de examene. Celor care fac eforturi să 
atingă virfurile profesiei. Si. in egală mă
sură. celor care se ambiționează să atingă 
asemenea performanțe. In felul acesta sti
mulăm competiția in meserie si. In ace
lași timp. Înlesnim accesul firesc al celor 
merituoși la lucrările de categorie supe
rioară. bine plătite.

— Vedem că legați competenta de retri
buție.

— Nici n-ar fi posibil altfel. Decretele

din ultima vreme stimulează șl mal mult 
strădania pentru însușirea meseriei, pentru 
urcarea în categoriile profesionale. Este 
drept si normal să fie așa. Nu poți pre
tinde retribuție mai mare dacă nu dove
dești competentă, inventivitate. Am să dau 
un exemplu : cind. să spunem, trebuie re
parat un ansamblu la un utilaj complex 
din laminor, aproape cu ochii închiși nu
mesc la treaba asta o echipă de talia celei 
conduse de Nicolae Gavrilescu. De ce 7 
Pentru că muncitorii de aici au categorii 
mari, au ajuns la un asemenea grad de stă- 
pîntre a meseriei încît ce fac alții în trei 
săptămini ei rezolvă în citeva zile. Se-nte- 
lege că. în această împrejurare, și răsplata 
muncii — as zice a competentei — este mai 
mare. Pe drept, după muncă. Gustul com
petiției și competentei este astfel cultivat, 
muncitorii știu că numai de străduințele 
lor depinde cîștigul la care au dreptul. Slnt 
dealtfel lucruri pe care noi le-am dezbătut 
cu creionul în mînă. cum se zice, îndată 
după apariția recentelor decrete.

— Și care este părerea generală 7
— Că e normal să se măsoare cîștigul 

după muncă, dună competentă. ȘL în ace
lași timp, că e firesc să se ceară fiecăruia 
să-și facă corect datoria la locul lui de 
muncă. Aș vrea să concretizez astfel aceas
tă idee : să zicem că p echipă de-a noastră 
lucrează la reparația unul utilaj in otelă- 
rie sau laminor. Dar acolo, din neglijenta 
cuiva, două ore macaraua de care e ne
voie nu funcționează. Sigur, pierde vino
vatul. dar pierd și oamenii din echipă tri
miși să remedieze defecțiunea. Din acest 
exemplu, nu chiar teoretic cum s-ar putea 
crede, aș vrea să se extragă doar următoa
rea idee : că fiecare trebuie să-și facă cu 
răspundere, cu competență datoria. Că ori
ce neglijentă și delăsare lovesc in munca 
noastră. în cîștigul nostru, în bunăstarea 
noastră.

Deci. în opinia meșterului Ceapraga. a-tl 
face corect și competent datoria nu mal 
e o chestiune de excepție, cum înclină cite 
unii șă creadă, ci un fapt normal, intrat 
firesc in structura de rezistentă a climatu
lui de răspundere muncitorească.

*
*
*

j
*
*

*

Demnitatea — dobîndită prin 
faptele de fiecare zi

O clipă de răgaz la oțelăria nr. 1.
Clipa dinaintea șarjelor. Stăm de vorbă 

cu topitorul-șef Costică Anghelina :
— Vă socotiți un otelar cu experiență 7
— Știu doar că lucrez de zece ani în me

serie. am atins categoria a șasea Încă de 
acum trei ani și sint topitor-șef.

— în șapte ani de muncă, sase categorii...
— Nu s-a putut altfel.
Răspunsul lui Costică Anghelina ar pă

rea o glumă dacă... Dacă lucrurile nu ar 
sta Întocmai. După ce a terminat școala 
profesională s-a Încadrat la combinat, apoi

Costică Anghelina : „Introducerea 
acordului global cere ordine și disci

plină peste tot"

Eugen Petică : „Imi place să mă so
cotesc prezent pe baricada progresului 

tehnic, a perfecționării umane"

Constantin Maftei : „Trebuie să acțio
năm mai ferm pentru întărirea răspun-

Tomițâ Malairâu : „Numai climatul 
muncitoresc al răspunderii generează 

succese pe măsură*

,Răspunderea este o investiție 
de încredere, 

întrebarea: corespunzi?“
Constantin Mattel a fost mal întîl mun

citor la uzina cocso-chimlcă. A urcat trep
tele meseriei pînă la categoria a Vl-a. Mal 
înainte — liceul la zi. Apoi, subingineria, tot 
la zi.

— Mă luau unii : „ce-țî trebuie. Maftei. 
atlta învățătură 7"

— Chiar.
— Răspunderile care nl se pun pe umeri 

sint din ce în ce mai mari. Dacă nu înveți, 
nu faci față. în al doilea rind. dacă toți am 
trage la viată liniștită. atunci.„

{

*

J

— Atunci 7
— E limpede că n-am umî lucrurile din 

Ioc. Ca muncitor de categoria a Vi-a, mă 
aveam pe... mine în subordine. Ca proaspăt 
subinginer. port răspunderea muncii a 80 
de oameni.

— Ce se cuprinde în această răspundere 7
— Organizarea producției în așa fel încît 

fiecare să aibă condiții pentru îndeplinirea 
și depășirea planului. Astfel încît să ia re
tribuția Întreagă și peste retribuție. în ra

EXIGENȚELE CODULUI ETIC

port cu depășirea înregistrată. Așa. din în
torsătura vorbei, lucrurile par simple. în 
practică e ceva mai greu. Greu, dar nu Im
posibil. Eu nu uit nici o clipă cît am pri
mit. Acum a venit și rindul meu să dau. 
Din experiență, din cunoștințele mele acu
mulate acolo. în școală. în timp ce aici alții 
munceau întins.

— Cum ajung oamenii să gîndească din 
acest unghi al răspunderilor ?

— Punîndu-i la încercare. Nici oțelul nu 
se obține dintr-un foc : trebuie supus unui 
șir de căliri, care-1 dau tărie, elasticitate.

— Omul e ceva mai complicat.
— Nu vă contrazic. Dar numai încercă

rile 11 căiesc și pe el.
în argumentarea sa. Constantin Maftei 

apelează des la fapte din viata de produc
ție.' La episoade trăite de colectivul în care 
muncește. Cum a fost de curînd cu repa
rarea — contracronometru — a instalației 
de producere a smoalei. Era duminică, 
pentru treaba asta se făcuse apel la echipa 
Iui Gbeorghe Tetic. Recunoscută pentru 
destoinicia ei. Iată însă că se ivește și o 
altă urgență, unde e trimis Tetic. în locul 
Iui rămine Petrache Gurău. Cînd să se 
facă centrările și reglarea axelor cu pri
cina. Petrache Gurău începe să ezite :

— Nu zic că nu mă înham la operația 
asta, dar mai bine să vină șeful de echipă.

— De ce 7 Ia încearcă-ți și tu forțele.
— Dar n-am mai făcut asa ceva 1
— Nu-i nimic. Odată si odată tot trebuie 

să fie un început

— A reușit 7 întrebăm noi.
— Desigur. Nu-1 mai puțin adevărat că 

trăgeam mereu cu coada ochiului, să in
tervin dacă e nevoie. N-a fost insă ne
voie. Am stat mai apoi de vorbă cu Gu
rău. Mi-am dat seama că era conștien; de 
răspunderea ce 1 se așezase pe umeri. Iar 
în asemenea momente singura întrebare 
care ti-o pui este următoarea : corespunzi 
acestei investiții de încredere? Ce faci să 
confirmi, să fii la înălțime 7

— Sînt și din cei care nu confirmă 7
— Din păcate, mai sînt.
Si interlocutorul nostru — ca om al pro

ducției ce este — apelează tot la argumen
te concrete : la o intervenție pentru reme
dierea defecțiunii la un utilaj din cocserie 
este chemat un sudor. Muncitor tînăr, care 
abia a început să urce treptele meseriei. 
Era în timpul lui liber, dar a promis că 
vine. A promis și... n-a venit. Alt sudor a 
trebuit să pună mina pe clește în locul lui.

— Cum a fost întîlnirea cu el a doua zi 7
— I-am spus că timp de două ore — pînă 

am găsit sudor în loc — o formație de 
muncitori n-a cîstigat nimic. Că neglijenta, 
lipsa de răspundere nu lovesc numai 
în unul ca el. ci în toti. Si nimeni nu are 
acest drept. Mă rog. băiatul e tînăr. a pro
mis că nu se va mai repeta. I-am promis 
și eu că voi fi cu ochii pe el. Pentru că. la 
urma urmei, trebuie să facem tot ce ne stă 
în putință pentru întărirea răspunderii 
muncitorești, pentru ridicarea conștiinței 
celor ce muncesc.

Bătălia pentru progres 
exclude drumul bătătorit

Este bucureștean get-beget, dar de nouă 
ani face „otel de Galati". Aid. la oțelăria 
electrică. Eugen Petică, pentru că despre 
el este vorba, este inginer principal. Ingi
ner principal într-un loc unde se nasc me
reu noi mărci de oteluri.

— între acestea, care este cel care poate 
fi socotit vîrful performantei 7

— Otelul inox, cu un conținut de carbon 
sub 0,03 la sută. Marcă pe care nu sa 
încumetă să o realizeze oricine.

— Se spune despre dv. că vă iubiți atît 
de mult meseria încît nu de puține ori vă 
asumați riscul unor noi procedee tehnolo
gice.

— Bătălia pentru progres nu s-a dus nici
odată pe drumuri bătătorite. Cineva tre
buie să-șl asume riscul noului, dacă e co
rect spus așa. Mă bucur că noul sistem de 
retribuire ia în calcul și această necunos
cută. Omul trebuie pretuit după muncă și 
după drumurile noi pe’care le croiește, le 
deschide. Altă șansă să devenim competi
tivi, nu avem. Un drum propriu, soluții pro
prii —> lată pe ne ștă; la inimă nouă, celor 
care lucrăm în oțelăria electrică. Tocmai 
din dorința de a pune în valoare potenția
lul de inteligentă de care dispunem. Acum 
sîntem în extindere. Vor fi deci probleme, 
deci e bine.

— Unii se lipsesc cu bucuria de o bătaie 
de cap in plus.

— Poate. Aici ne place să trăim cit mal 
des bucuria întîlnirii cu otelul nou.

— Din acesta motive v-atl Înscris d la 
doctorat 7

— A fost șl o... provocare azvirlltă unor 
colegi de facultate. Gestul meu vrea să în
semne că și aici, in preajma șarjelor, se 
poate obține un doctorat.

— Cu un cîștig mai mare pentru oteL în 
primul rind.

— Evident
— Sînteti bucureștean. Chiar nu vă trage 

ața spre Capitală 7
— Ce aș putea să răspund la această în

trebare 7 Poate ar fi bine să arăt că aicL 
la Galati, orice specialist ca mine, de exem
plu, are posibilitatea să facă otel pentru 
autoturismele „Dacia", pentru centrala nu- 
clearo-electrică etc. Este o șansă, nu 7 Ar 
mai trebui adăugat că avem un larg cîmp 
de afirmare în profesie. Să vrei, să îndrăz
nești numai. Și la urma urmei, că trăim la 
Galati ori în București, asta contează mal 
mult ori mai puțin. Important e să al sa
tisfacții. să ai bucuria realizării ideilor 
tale. în fond, vîrsta fiecăruia, azi. in 
România, se măsoară prin ceea ce lasă în 
urma sa si nu doar prin... contabilitatea 
anilor.

— Observăm in spusele dv. o nuanță po
lemică. Ori poate ne Înșelăm 7

— îmi place să mă socotesc prezent ps 
baricade : baricada progresului tehnic și a 
perfecționării umane. Cu vechiul din nci 
Înșine ducem nu o dată o luptă mai acerbă 
decit cu vechiul din tehnică. Idee clar ex
primată de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să fim buni 
profesioniști — buni revoluționari.

Exigența - rampa de control 
a angajării muncitorești

Dialogul cu tovarășul Tomită Malairău, 
secretarul comitetului de partid de la uzina 
de piese de schimb și reparații siderurgice, 
a avut drept temă exigenta. Exigență — 
„întîia rampă de control a răspunderii 
muncitorești", cum a numit-o interlocuto
rul nostru.

— De ce „rampă de control ■ răspun
derii"?

— Pentru că ea Începe cu omul și sflr- 
șește tot cu omul. Uitați, intr-o după- 
amiază văd în secție citeva mașini oprite. 
„De ce stau 7“ îl întreb pe maistrul de 
schimb Dumitru Enache. „N-au încărcare". 
„Dar dumneata pentru ce exiști ? Să te 
ocupi de organizare, aprovizionare, repar
tizarea lucrărilor. Acum ni s-au mărit re
tribuțiile, dar în același timp muncim în 
acord global, și primim după cît producem. 
Ce le spui muncitorilor la sfîrșit de lună? 
Că au stat mașinile 7“ Ce vreau să arăt 
prin acest exemplu 7 Că orice atitudine de 
delăsare, de proastă organizare trebuie 
prompt șl ferm combătută.

— Ce reacții trezesc asemenea atitudini 
combative 7

— Pe moment, unii nu sint receptivi. în 
timp însă... Nu cu multă vreme în urmă 
vine la mine un „nedreptățit" al maistru
lui Aurel Scînteie. care-i tăiase niște ore 
și-1 sancționase și disciplinar. „Păii cum.

două sancțiuni deodată 7" sare omul. Mais
trul. de față, explică : „De plătit a fost 
plătit cît a lucrat Corect, nu 7“ „Corect, 
zice omul. Dar..." „Iar pentru indisciplină 
— tu stăteai, mașina la fel. iar în altă 
parte crăpa măseaua după piesele tale — 
ce-ai fi vrut 7 Să te premiem ?“.

— Omul în cauză s-a dumirit 7
— Atunci era prea înfierbîntat. Maî apoi, 

după conștiinciozitatea cu care își face da
toria. ne-am dat seama că a înțeles ce tre
buia înțeles. în fond, ar fi total incorect, 
nedrept ca din succesele noastre să se în
frupte. de-a valma, și harnicii și leneșii.

— Este intr-adevăr o idee de bază asu
pra căreia s-a oprit in dese rinduri secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Este și principiul 
călăuzitor al ultimelor reglementări privind 
acordarea retribuției.

— ...Și mai este ideea de bază pe care 
noi, comuniștii uzinei, vrem să o înrădă
cinăm la fiecare loc de muncă. în conștiin
ța fiecărui muncitor. Iar asta nu se tace 
de la sine, ci actionînd cu tenacitate. Cu 
exigentă, dovedind fermitate fată de orice 
manifestare de indisciplină sau delăsare. 
Față de lucrul de mintuială. Militînd deci 
neobosit pentru întărirea climatului mun
citoresc de răspundere capabil să genereze 
Împliniri pe măsură.

Dialoguri în cea mai puternică vatră de metal a țării - Combi
natul siderurgic de la Galați,

Dialoguri despre muncă, ordine șl disciplină, răspundere munci
torească, despre etică și echitate socialistă - reflex firesc al preocupă
rilor legate de perfecționarea autoconducerii și autogestiunii muncito
rești, de reglementările legale privind majorarea retribuțiilor persona
lului muncitor și generalizarea aplicării acordului global.

Numitorul comun al punctelor de vedere exprimate, al argumen
telor aduse de oamenii producției ? Faptul că în strategia pe termen 
lung a bunăstării, strategie elaborată de partid, de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, munca eficientă, munca de cali
tate reprezintă criteriul fundamental.

Este de neconceput o justă răsplată materială fără sporirea co
respunzătoare a producției de bunuri materiale și spirituale. Deviza 
rostită încă în zorii mișcării muncitorești - „Nici muncă fără pîine, 
nici pîine fără muncă" - își păstrează neștirbita actualitate, se cuvine 
așezată pretutindeni, mai temeinic, la temelia raporturilor dintre indi
vid și societate. Morala omului nou, din societatea noastră este, 
înainte de toate, morala muncii.

Tocmai pentru că edificăm cea mal dreaptă societate din Istorie, 
eliberată pentru totdeauna de exploatare și asuprire.

Tocmai pentru că sîntem o societate a muncii, a dreptății sociale, 
a progresului neîntrerupt, prin strădaniile întregii colectivități, înflăcă
rată de idealul înălțării patriei pe noi trepte de civilizație și progres.

Paginâ realizatâ de
Iile TANASACHE 81 Dan PLAEȘU

Fotografii : Sandu CRISTIAN

. • Anchete social-politice
• Opinii • Comentarii • Note



SClNTEIA — slmbâtâ 22 octombrie 1983 PAGINA 5

VIBRANT ECOU AL MOBILIZATOARELOR CHEMĂRI

ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, AL APELULUI 
FRONTULCT DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂTn SOCIALISTE 

Glasul ferm, voința unanimă a poporului român:

Europa si întreaga liane să fie eliberate 
de prim*  unei conflagrații nucleare!

• Pc 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 simbătă 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).
• Nea Marin miliardar : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Baloane de curcubeu : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, ARTA (213186) — 17; 18,45; 20,30. 
O întoarcerea din iad : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19.30. 
d Un surîs in plină vară : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17.30; 19,30. 
$ Misterele Bucureștilor : GIULEȘTI 
(17 55 46) ~ 9; 11,15; 13,30; 15,43: 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. 
fi Aventuri Ia Marea Neagră : PA
CEA (60 30 85) — 15; 18,30; FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9: 12; 16; 19.
• B.D. intră in acțiune : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Aleargă cu mine : TIMPURI NOI

ADUNĂRI ALE OAMENILOR MUNCII

Vizita In țara noastră a unei delegații de activiști 
ai Partidului Socialist Unit din Germania

„Prin eforturi unite să apărăm viața, civilizația omenirii!“
Adunarea consacrată luptei pen

tru pace și dezarmare desfășurată 
în municipiul Tecuci, la care au 
participat peste 20 000 de oameni ai 
muncii de diferite profesii, tineri și 
virstnici, s-a constituit intr-o eloc
ventă expresie a unității dintre 
gind și faptă a locuitorilor acestei 
așezări, a adeziunii lor depline la 
politica internă și externă a Româ
niei socialiste, la strălucitele iniția
tive de pace ale secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In deschiderea adunării, Dumitru 
Vieru, președintele Consiliului mu
nicipal al F.D.U.S., a exprimat an
gajamentul oelor aproape 50 000 de 
locuitori ai municipiului de a parti
cipa, alături de întregul nostru po
por, cu și mai multă dăruire și ab
negație, pe frontul muncii pașnice, 
la acțiunile mobilizatoare pentru a- 
părarea celui mai sacru drept al 
omului — dreptul la viață.

La temelia vieții noastre trebuie 
să «tea pacea și prietenia intre oa

Singura alternativă - tratativele, renunțarea 
la politica de forță

Peste 10 000 de locuitori ai ora
șului Curtea de Argeș — energeti- 
cieni, chlmiști, electrotehnlcieni, 
electroniști, forestieri, ceramiști, 
bărbați și femei, tineri și vîrstnici 
— animați de voința nestrămutată 
de a acționa, împreună cu între
gul popor român, cu celelalte na
țiuni ale lumii, pentru asigurarea 
unui climat de destindara si coo
perare pe planeta noastră, au luat 
parte la adunarea dedicată păcii și 
dezarmării, desfășurată pe stadio
nul din localitate.

Adunarea a fost deschisă de Ni
colae Zevedel, președintele Consi
liului orășenesc Curtea de Argeș 
al F.D.U.S.. care a spus : ..în nu
mele dreptului nostru sacru la via
tă și muncă pașnică, ne alăturăm 
glasurile celor ale întregului po
por și. strins uniți în jurul parti
dului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne 
exprimăm hotărirea fermă de a ne 
spori eforturile pentru triumful 
cauzei păcii. înțelegerii și priete
niei între toate popoarele lumii".

La adunare, au luat, de ase
menea. cuvintul Valentina Lazăr, 
președinta Comitetului orășenesc 
al femeilor. Mihai Drăghici. pre

Imagine de la marea adunare populară a oamenilor muncii din sectorul 3 al Capitalei Foto : S. Cristian

cinema 

meni — arăta Ion Durbacă, repre
zentant al consiliului oamenilor 
muncii de la întreprinderea de re
parații auto Tecuci. De aceea, cu 
încrederea nestrămutată că forța 
binelui și a rațiunii va triumfa, îm
preună cu tovarășii mei de muncă 
vom munci cu și mai mult spor 
pentru bunăstarea materială și spi
rituală a patriei, vom spune și as
tăzi, și mîine, întotdeauna, un NU 
hotărât cursei înarmărilor, un DA 
din toată inima păcii, colaborării și 
prieteniei între toți oamenii de pe 
planeta noastră.

în consens deplin cu voința În
tregului nostru popor de a apăra și 
consolida pacea și-au spus, de ase

Participanțli Ia marea adunare populară pentru dezarmare și pace 
a oamenilor muncii din municipiul Tecuci iși exprimă deplina ade
ziune față de strălucitele dumneavoastră inițiative de pace izvorîte 
din cea mai adincă grijă și inaltă răspundere pentru viața și liniștea 
poporului român, ale tuturor popoarelor, pentru destinele civilizației 
umane. Fie ca la înțelepciunea dumneavoastră să se alăture înțelep
ciunea și voința de pace a tuturor conducătorilor statelor lumii, astfel 
ca prin eforturi unite să putem face să triumfe viața, progresul și 
civilizația pe intreg globul pămintesc.

ședintele Comitetului orășenesc de 
luptă pentru pace, pioniera Cori
na Tută, de la Școala generală 
nr. 4. Elena Ghițulescu, prim-se
cretar al Comitetului orășenesc al 
U.T.C., Marin Gebăilă, muncitor 
Ia Autobaza de transporturi auto.

Vă exprimăm și eu acest prilej întreaga noastră gratitudine pen
tru strălucitele dumneavoastră acțiuni revoluționare puse in slujba ce
lor mai scumpe idealuri ale omenirii, pentru grija plină de răspundere 
pe care o manifestați față de soarta păcii și civilizației umane. Ne 
umple inimile de mîndrie patriotică faptul că popoarele, statele lumii, 
oamenii politici de pretutindeni, numeroase organizații internaționale 
văd în lupta dumneavoastră speranța omenirii de pace, garanția că 
singura alternativă viabilă a prezentului și viitorului o constituie re
nunțarea Ia politica de forță, promovarea largă a tratativelor șl coope
rării, nu zăngănltul armelor și spectrul amenințător al distrugerii 
atomice.

Participanta la adunări ti mi
tinguri au trimit teritori amba
sadelor U.R.S.S. și S.U.A. la 
București, ambasadelor tuturor 
statelor europene, precum și 
mesaje către Organizația Națiu

(15 6110) — 9; 11; 13,15; 16,30; 17,46; 
20.
• Albinuța : SCALA (11 03 72) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORTT 
(45 31 70) — 9; 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 î LIRA (31 71 71) —
15,30; 18; 20.
• Șatra — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
Chirurgul Schroth — 20 : VIITORUL 
(11 48 03).
0 Fata care vinde flori s AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, «ala 
mică) : Ploșnița — 15; Titanic vals 

menea, cuvintul Emilia Andru- 
nache, prim-secretar al Comitetu
lui municipal de partid Tecuci, Va- 
sile Doroș, președinte al consiliului 
oamenilor muncii de la întreprin
derea pentru mecanizarea agricul
turii și industriei alimentare, Eleo
nora Matran, președintele O.D.U.S. 
pe municipiu, Gheorghe Blănaru, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal al U.T.C., Mitică Alexa, lucră
tor în cooperație, eleva Codruța 
Ghica.

Adunarea a adoptat o telegramă 
adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune, intre 
altele :

Alexandru Clonțescu. medic Ia 
Spitalul din localitate.

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

nilor Unite, tn care se adresează 
chemarea de a se întreprinde 
acțimni pentru curmarea cursei 
înarmărilor, in primul rind a 
celor nucleare, pentru înfăptui
rea dezarmării fi asigurarea 
păcii.

— 19,30; (sala Atelier) : Act Venetian
— 15,30; (sala Batiștei) : Gimnastică 
sentimentală — 19.
• Filarmonica „George Er.escu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
violoncel MIKLOS PEBENYI (R.P. 
Ungară) — 19.
• Opera Română (13 18 57) 1 Boema
— 18.
©Teatrul de operetă (14 80 11) : Singe 
vienez — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoa
nei 12 44 16) : Tartuffe — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) ; Niște țărani 
— 19.
• Teatrul Foarte Mlo (14 09 05) : Ba
ladă cotidiană — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pre
șul — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Micul infern — 19,30;
(sala Studio) : Scoica de lemn — 15; 
Trăsura la scară — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Haina cu două fețe — 
19,30.
• Teatrul satirie-muzlcal ,.C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vacanță la 
București — 19,30.
• Teatrul ,,Ion Vasllescu- (12 27 45) ; 
Mult zgomot pentru nimic — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intre caftan ți smoking — 18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Nică fără frică — 17.

La invitația C.C. al P.C.R.. o dele
gație de activiști ai Partidului Socia
list Uhit din Germania, condusă de 
dr. Christian Miinter, adjunct al șe
fului secției politica in domeniul să
nătății a C.C. al P.S.U.G., a efectuat, 
in zilele de 17—21 octombrie a.c.. o 
vizită pentru schimb de experiență 
in țara noastră. '

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. La 
convorbire, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă tovărășească, a luat

încheierea lucrărilor colocviului internațional cu tema 
„Utilizarea rațională a resurselor energetice secundare 

In economie, In special In industrie* 1
Vineri «-au Încheiat la București 

lucrările colocviului internațional 
cu caracter științific avînd ca temă 
„Utilizarea rațională a resurselor 
energetice secundare în economie, 
tn special In Industrie", organizat 
de Comisia Economică pentru Eu
ropa a O.N.U., la care au participat 
experți in domeniul energeticii, 
cadre universitare, cercetători știin
țifici din 18 țări europene și S.U.A. 
Au luat parte, de asemenea, repre
zentanți ai Comunității Economice 
Europene (C.E.E.), Centrului Eu
ropean de Cercetări Nucleare 
(C.E.R.N.), Agenției Internaționale 
pentru Energie și Organizației pen
tru Cooperare Economică și Dezvol
tare (A.I.E. — O.E.C.D.), Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc 
(C.A.E.R.), Organizației Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.), Conferinței Mondiale 
a Energiei (C.MJE.) și Uniunii In
ternaționale de Producere șl Distri
buire a Energiei (U.N.I.P.E.D.E.). 
Au fost prezenți membri ai Secre
tariatului Comisiei Economice pen
tru Europa a O.N.U.

Timp de cinci zile a fost dezbă
tută o largă problematică, științi
fică și aplicativă, referitoare la re
cuperarea și utilizarea rațională a 
resurselor energetice refolosibile 
termice ale combustibililor și ale 
aitor surse secundare de energie, 
îndeosebi în industriile chimică, me
talurgică, a materialelor de con
strucții, precum și tn alte ramuri 
industriale. Au fost discutate, de

LA APROPIATA ANIVERSARE A ZILEI ARMATEI

RAPORT OSTĂȘESC
La apropiata aniversare a Zilei Ar

matei Republicii Socialiste România, 
ostașii prezintă patriei, partidului, 
comandantului suprem, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un bogat raport 
de fapte.

Unitățile subordonate comanda
mentului din care face parte colo
nelul Teodor Andriță raportează fru
moase realizări in îndeplinirea pla
nului pregătirii de luptă și politice. 
Numărul companiilor și plutoanelor 
care au dobindit titlul de frunte, In 
acest ciclu de instrucție, a crescut cu 
14 la sută față de cel anterior, al 
batalioanelor cu 50 la sută, iar al 
specialiștilor de clasă cu 12 la sută.

Mărea unitate în care secretar al 
Consiliului politic este ofițerul Va- 
eile Sima a obținut recent un nou 
calificativ maxim la tragerile efec
tuate cu armamentul din înzestrare.

Grănicerii subordonați comanda
mentului unde Iși desfășoară activi
tatea ofițerul Vasile Totorcea au În
cheiat anul de instrucție cu rezultate 
superioare la toate categoriile de 
pregătire. Succese s-au înregistrat șt 
în îndeplinirea misiunilor de pază 
a frontierei, la aplicațiile și exerci
țiile tactice desfășurate In cooperare 
cu unități ale Ministerului de In
terne, cu gărzi patriotice, detașa
mente de pregătire militară a tine
retului și alte formațiuni de apărare. 
Rezultate remarcabile au fost ob

t V
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Din marea carte a patriei
11.30 Cinci miliarde de oameni (color). 

Documentar
11,55 Să cinte copiii I Formații pionie

rești In recital
12.10 Ora de muzică (parțial color)
13,00 La sfîrșlt de săptămlnă (I) (par

țial color)
13.30 Fotbal : Sportul studențesc — Ra

pid
15,20 Fotbal : Dinamo București — 

Steaua
17.10 La sflrșlt de «ăptimlnă (II) (par

țial color)
18.30 Reportaj TV. „Pastorala ’83"

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 23 octombrie, ora 20 — 25 
octombrie ora 20. In țară : Vremea va 
fi răcoroasă, îndeosebi noaptea șl di
mineața în prima parte a Intervalului, 
apoi se va încălzi ușor. Cerul va fi 

parte tovarășa Eleonora Cojocaru, 
vicepreședinte al Consiliului central 
de control muncitoresc al activității 
economice și sociale.

A fost prezent dr. Siegfried Bock, 
ambasadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

★
în timpul șederii tn țara noastră, 

delegația a avut convorbiri la C.C. 
al P.C.R.. Ministerul Sănătății, Co
mitetul județean Mureș al P.C.R., a 
vizitat institute de cercetare și învă- 
țămînt, unități spitalicești din Ca
pitală și municipiul Tîrgu Mureș.

asemenea, aspecte privind politicile 
energetice naționale ale țărilor 
?articipante și Ia nivel internațional, 
n cadrul lucrărilor au fost eviden

țiate eforturile care se depun în 
țările respective și pe plan euro
pean tn vederea folosirii raționale a 
resurselor energetice primare, pu
nerii in valoare a celor secundare 
și utilizării eficiente a acestora. în 
acest context, s-au făcut propuneri 
ca diferitele organisme internațio
nale să contribuie la extinderea ex
perienței dobîndlte tn diferite țări 
prin intensificarea cooperării dintre 
ele, iar cele guvernamentale să sti
muleze acțiunile de valorificare pe 
plan național a resurselor energe
tice secundare.

Participanțli din țara noastră au 
prezentat principalele direcții ale 
dezvoltării energeticii românești, 
reliefind preocuparea conducerii 
statului nostru, personal a președin
telui Nicolae Ceaușescu, tn vederea 
valorificării superioare a tuturor 
formelor de energie și asigurării 
independenței energetice a țării. Au 
fost înfățișate, totodată, realizările 
obținute de România tn direcția 
punerii In valoare, In mal mare mă
sură, a resurselor energetice refo
losibile în diferite ramuri ale eco
nomiei naționale.

★
Cu prilejul colocviului, oaspeții 

au vizitat unități industriale din 
Capitală și din țară cu rezultate 
deosebite tn folosirea resurselor 
energetice secundare. (Agerpres) 

ținute șt de unitățile productive ale 
armatai.

Pe unul dintre cele mai mari șan
tiere ale țării, Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, militarii înscriu în 
cronica realizărilor dedicate Zilei 
armatei fapte demne de misiunea în
credințată. In luna octombrie, decla
rată lună record, ostașii din marea 
unitate unde muncește colonelul Dan 
Mihalache au realizat peste prevede
rile planului 60 000 metri cubi de pă- 
mînt la' excavați! și au finisat talu- 
zarea malurilor pe o suprafață de 
5 816 metri pătrați. 4 ■

Militarii din subordinea ofițerilor 
Victor Pariș și Dumitru Muscalu, 
care iși desfășoară activitatea în ba
zine carbonifere, au raportat, în cin
stea zilei de 25 octombrie, îndeplini
rea sarcinilor de plan la descoper- 
tărl pe întreg anul 1983, extragerea 
în acest an a peste 5 200 000 tone 
cărbune.

De asemenea, ostașii aflați la con
strucții industriale pe marile șantie
re ale combinatelor siderurgice Ga
lați, Călărași, Hunedoara, ale celor 
chimice și petrochimice de la Giur
giu, Ișalnița, Făgăraș, Brazi, Năvo
dari, Teleajean, precum și la șan
tierele navale de la Mangalia, Con
stanța, Brăila, Tulcea, Oltenița și în 
alte locuri au îndeplinit planul de 
producție la construcții-montaj în 
proporție de 108 la sută. (Agerpres)

19,05 Săptămlna politică
19.20 Serial științific, „Omul și natu

ra" (color)
19.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 La sflrșlt de săptâmlnâ (III) (par

țial color) • Ritm șl muzică cu 
orchestra condusă de George Toa- 
der. 20,30 Teleenciclopedia. 21.00 
Film serial : „Roțile" (color). Ul
timul episod. 21,40 Cu mască... fără 
mască

22.50 Telejurnal (parțial color) • Sport 
23,00 Invitații televiziunii

PROGRAMUL 1
20,00 Telejurnal
20,20 Film serial „Karlno". Episodul 1
20.50 O seară Ia Timișoara
21.50 Toamna muzicală la Cluj-Napoca
22.50 Telejurnal • Sport
23,00 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți I

variabil, cu înnorări mal accentuate In 
ultimele zile în regiunile nordice, unde 
pe alocuri va ploua. în rest, burnițe și 
ploi izolate. Vînt slab, pînă la moderat, 
cu intensificări de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 2 și plus 8 grade, local mai 
coborîte In primele nopți, Iar maxi
mele între 7 și 17 grade, izolat mal ri
dicate spre sfîrșitul intervalului. Se va 
produce ceață mai frecventă în cen
trul țării.

Cu privire la șefeța Consiliului militar al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia

La sfîrșitul lunii octombrie 1983
Va avea loc, în U.R.S.S., ședința 
ordinară a Consiliului militar al

COMUNICAT
cu privire la ședința extraordinară a 

Comitetului miniștrilor apărării ai statelor
participante la Tratatul de la Varșovia

La 20 octombrie 1983, la Berlin, sub 
președinția ministrului apărării na
ționale al Republicii Democrate Ger
mane, general de armată Heinz 
Hoffmann, s-a desfășurat ședința 
extraordinară a Comitetului miniștri
lor apărării ai statelor participanta 
la Tratatul de la Varșovia.

La ședință au participat : din 
partea Republicii Populare Bulgaria, 
general de armată Dobri Djurov, mi
nistrul apărării populare al Republi
cii Populare Bulgaria ; din partea 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
general de armată Martin Dzur. mi
nistrul apărării naționale al Republi
cii Socialiste Cehoslovace; din partea 
Republicii Democrate Germane, ge
neral de armată Heinz Hoffmann, 
ministrul apărării naționale al Repu
blicii Democrate Germane ; din par
tea Republicii Populare Polone, ge
neral Broni Florian Siwicki, locțiito
rul ministrului apărării naționale al 
Republicii Populare Polone, șeful 
Marelui Stat Major ; din partea Re
publicii Socialiste România, general
colonel Constantin Olteanu, minis
trul apărării naționale al Republicii 
Socialiste România ; din partea Re
publicii Populare Ungare, general de 
armată Lajos Czinege, ministrul apă
rării al Republicii Populare Ungare; 
din partea Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste, mareșal al Uniunii 
Sovietice D. F. Ustinov, ministrul 
apărării al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste; din partea Coman
damentului Unificat, mareșal al 
Uniunii Sovietice V. G. Kulikov, 
comandantul-șef ai Forțelor Armate 
Unite, și general de armată A. I. Grib
kov, șeful Statului Major al Forțe
lor Armate Unite.

Comitetul miniștrilor apărării a 
analizat, in spiritul Declarației poli
tice de la Praga, din 5 ianuarie 1983, 
și al Declarației comune din 28 iunie 
1983 a conducătorilor de partid șl de 
stat din șapte state socialiste, evo
luția situației politico-militare din 
Europa și constată că aceasta a de

i

Cronica zilei
Societatea mixtă româno-vest-ger- 

mană „Reșița-Renk SA“ profilată pe 
producerea și desfacerea reduc- 
toarelor navale și staționare, a îm
plinit zece ani de activitate. Cu 
acest prilej, la Reșița a avut loc o 
festivitate la care au luat parte re
prezentanți ai Centralei industriale 
de utilaj energetic și metalurgic, 
membri ai Consiliului de adminis
trație al Societății mixte „Reșița — 
Renk SA", reprezentanți ai Ambasa
dei R.F.G. la București.

în cadrul festivității, președintele 
Consiliului popular județean Caraș-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL
Ieri șl azi,

La Petroșani s-a desfășurat ieri 
partida Jiul — Universitatea Cra
iova. contind pentru etapa a IX-a 
a diviziei A. Meciul s-a încheiat cu 
scorul de 1—1 (0—0). Golurile au fost 
marcate de Cura în minutul 55 și 
Negrilă in minutul 88.

Celelalte opt meciuri ale etapei se 
dispută astăzi, astfel : în Capitală, în 
cuplaj, pe stadionul „23 August" ; 
Sportul studențesc — Rapid (ora 13,30)

Alte comentarii pe marginea meciului Dinamo ;
București —

Agențiile Internaționale de presă 
continuă să acorde, în comentariile 
lor pe marginea meciurilor din cu
pele europene, un spațiu larg rezul
tatului cu care s-a încheiat partida 
Dinamo București — S.V. Hamburg, 
cîștigată, după cum se știe, de fot
baliștii români cu scorul de 3—0.

Astfel, intr-un amplu interviu 
transmis de agenția vest-germană 
D.P.A.-Hamburg, Ernst Happel, an
trenorul echipei deținătoare a „Cu
pei campionilor europeni", a decla
rat, printre altele : „De 15 ani fără 
întrerupere conduc echipe în cupele 
europene, dar aceasta a fost Înfrân
gerea care m-a afectat cel mal mult. 
Am început într-o manieră ofensivă, 
care însă, cum s-a și văzut, com
portă riscuri".

Comentatorul sportiv al agenției 
T.A.S.S. notează : „S.V. Hamburg,
deținătoarea „Cupei campionilor eu
ropeni", a suferit o înfrîngere zdro
bitoare la București, în fața forma
ției Dinamo. După Opinia specialiș
tilor, în urma acestui rezultat. Cupa 
campionilor ar putea avea la sfirși- 
tul actualei. ediții o altă dețină
toare".

în sfîrșit, agenția Prensa Latina 
arată, printre altele : „Dinamo 
București a dat nota cea mai sur
prinzătoare în C.C.E., reușind să 
învingă cu 3—0 celebra formație 
vest-germană S.V. Hamburg, una 
dintre principalele favorite ale ac
tualei ediții".

De asemenea, ziarele din R.F. Ger
mania subliniază in ample comenta
rii justețea victoriei fotbaliștilor ro
mâni, care și-au dominat clar parte
nerii de Întrecere. „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung" scrie ; „Echipa 
hamburgheză a suferit o înfrângere 
usturătoare din partea formației Di
namo București". Două intere
sante declarații ale căpitanului echi
pei din Hamburg, Felix Magath, re
produce „Die Welt". înainte de meci. 
Magath spunea : „Nimeni nu trebuie 
să-și facă griji", iar imediat după 
prima manșă același jucător devenea 
și mai laconic : „Catastrofă !“ Pu
blicația de specialitate „Kicker" 
arată : „După 1—0. cu reflexe 
și intervenții spectaculoase. Uli 
Stein a salvat echipa sa de o 
infrîngere și mai mare. în cele din 
urmă însă, excelentul portar a fost 
neputincios. Cu un șut violent de la 
30 m. Mulțescu l-a prins pe Stein pe 
picior greșit. Golul, care ar putea să 
însemne pentru S.V. Hamburg lovi
tura de grație, a fost provocat in 

Forțelor Armate Unite ale «țațe
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

venit mai încordată șl mal pericu
loasă. Participanții la ședință au re- 1 
marcat că. cu toate propunerile con- < 
structive făcute in comun de state- j 
le participante la Tratatul de la Var
șovia la Consfătuirea de la Praga j 
și reafirmate în iunie a.c. la întîl- i 
nirea de la Moscova, orientate spre ■ 
înlăturarea pericolului nuclear din ! 
Europa și transformarea ei intr-un j 
continent al păcii, eliberat de arme I 
nucleare, atît cu rază medie de ac- ‘ 
țiune, cit și tactice, statele N.A.T.O., ! 
pină în prezent, nu numai că nu au j 
răspuns la aceste propuneri pașnice, i 
dar continuă să ducă lucrurile spra j 
amplasarea în unele țări vest-euro- I 
pene, membre ale N.A.T.O., a noilor ! 
rachete nucleare americane cu rază : 
medie de acțiune, pentru realizarea > 
superiorității militare față de țările 
participante la Tratatul de la Varșo- .! 
via, ceea ce constituie o amenințare J 
directă la adresa securității acestora 
si a păcii generale.

Amplasarea in Europa a noilor ra
chete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune va duce, inevita
bil, la agravarea periculoasa a si
tuației pe continent și în întreaga 
lume, la creșterea primejdiei unui 
război nuclear cu urmări catastrofa
le pentru popoare.

în acest cadru, cea mai mare în
semnătate o are Înlăturarea perico
lului confruntării nucleare pe conti
nentul european. >

Comitetul miniștrilor apărării a 
reafirmat că statele participante la 
Tratatul de la Varșovia niciodată nu , 
au tins și nu tind spre obținerea su
periorității militare și a reamintit 
Declarația comună de la Moscova 
(1983) că ele nu vor admite în nici 
un caz superioritatea militară asu- t 
pra lor. ;

Asupra problemelor analizate. Co- J 
mitetul miniștrilor apărării a adop
tat o hotărîre corespunzătoare.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de lucru. în spirit de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

Severin, Ilie Matei, a adresat calde ) 
felicitări colectivului fabricii de re- ’ 
ductoare și membrilor consiliului j 
de administrație pentru succesele I 
obținute în cei zece ani de activi- i 
tate a societății.

în alocuțiunile' rostite. g-au scos 
In evidență experiența acumulată, >’ 
pe parcursul unui deceniu, de So- l 
cietatea mixtă „Reșița-Renk SA" și ! 
posibilitățile de care dispune pentru 
sporirea contribuției Bale la extinde
rea cooperării tehnico-economice în-' 
tre cele două țări.

în divizia A
și Dinamo — Steaua (ora 15,30). Am
bele partide ale cuplajului bucureș- 
tean vor fi, transmise la televiziune. ) 
Celelalte meciuri : Chimia Rimnicu 
Vîlcea — S.C. Bacău, Petrolul Plo
iești — Dunărea C.S.U. Galați, C.S. 
Tîrgoviște — Politehnica Iași, F.C, ] 
Baia Măre — A.S.A. Tg. Mureș, F.C, i 
Bihor — F.C. Argeș, F.C. Olt — 
Corvinul Hunedoara. 1

V. Hamburg
mod semnificativ de unul dintre cel* * 
mai neinspirați jucători hamburghezi. • 
Mannf red Kalz, Pasa riscantă la por-1 
tar a fost interceptată de Orac. care * 
nu a avut nici o problemă să intro
ducă mingea în poartă și prin aceas
ta să pecetluiască înfrângerea cam- ' 
pioanei R. F. Germania". Cotidianul 
„Milnchener Mercur" notează, pa 
prima pagină : „în prima sa apari-1 
ție în actuala ediție a C.C.E., deți- ! 
nătoarea trofeului. S. V. Hamburg,) 
a fost ne cit de surprinzător, pe atît 
de răsunător învinsă cu 3—0. ia 
București, de către campionii ro-; 
mâni de la Dinamo. Au fost trei go
luri incredibile, dintre care unul (al 
doilea), al lui Mulțescu, obținut după 
un șut senzațional de la 30 m“.

Ziarele din Italia au. de asemenea, 
aprecieri elogioase la adresa fotba- ’ 
liștilor români. Astfel. „Corriere de 
la sera", sub titlul „Rezultat uluitor 
la București", scrie : „Hamburg, în
vinsă cu 3—0 la București, riscă o ( 
rapidă eliminare", iar ..La Reppub- 
blica" afirmă : „Superioritatea ro- i 
mânilor a fost categorică".

Postul de radio B.B.C. Londrei 
apreciind intr-un comentariu că 
echipa campioană a României a evo
luat excelent în fata lui S. V. Ham- i 
burg, a anunțat că va insera In emi
siunea sportivă de la sfîrșitul săptă- 
minii „splendidele goluri ale româ
nilor". Iar ziarul londonez ..The 
Times" relevă că victoria formației 
române s-a datorat unul strălucit 
joc de atac.

(Agerpres)

în cîteva rînduri
© Federația scoțiană de rugbl a ș 

enunțat că anul viitor. în luna mai. 
reprezentativa Scoției va efectua un > 
turneu de mai multe jocuri în Romă- j 
nia.

Astfel, rugbiștii scoțieni vor In- î 
tîlni, la 13 mai, la București, șl la 1 
16 mal la Constanța, două selecțio- -1 
nate regionale, iar în ziua de 20 mal j 
va avea loc Ia București meciul- j 
test România — Scoția. Acest .tur- ' 
neu se înscrie in seria de întilnirl .! 
pe care echipele britanice pârtiei- • 
pante la Turneul celor 5 națiuni le 
susțin cu rugbiștii români, consti- ] 
tuind o dovadă de apreciere a va- 1 
lorii jocului cu balonul oval din țara 
noastră. După cum se știe, la 12 no- ; 
lembrie. anul acesta, la București se 
va disputa meciul România — Tara 
Galilor.



VIZITA PRESEHELIll NOISE CEAUSESCU, 
ÎMPREUNA CU TUVARASA ELENA CEAUSESCU, 
IN SUSAN VA DESCHIDE CALEA UNEI MAI

SHE CULMRARI RILAIERAIE

încheierea sesiunii Comisiei politice mixte și a sesiunii 
Comisiei mixte de cooperare economică și tehnică

româno-sudaneză

NAȚIUNILE UNITE : în Comitetul pentru problemele

sociale, umanitare și culturale au început dezbaterile 

asupra pregătirilor pentru Anul Internațional 

al Tineretului

KHARTUM 21 - Trimisul Agerpres, Fl. Juiu, transmite : Vizita oficială 
de prietenie pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, urmează să o efectueze în Re
publica Democratică Sudan, la invitația președintelui Uniunii Socialiste 
Sudaneze, președintele Republicii Democratice Sudan, Gaafar Mohamed 
Nimeiri, și a doamnei Buthayna Nimeiri, este așteptată aici, la Khartum, 
cu un deosebit interes. Pregătirile intense care se fac zilele acestea în 
capitala țării, în oficiile guvernamentale și în unități social-culturale, pen
tru întîmpinarea acestui important eveniment în evoluția relațiilor bilate
rale, demonstrează prietenia caldă cu care gazdele vor primi pe înalții 
soli ai poporului român.

în capitala Republicii Democra
tice Sudan, Khartum, este o atmos
feră caracteristică așteptării eveni- 
mentolor politice deosebit de im
portante. Pe aeroportul internațio
nal și pe principalele artere ale 
orașului au fost arborate drapelele 
de stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Democratice 
Sudan și au fost instalate pancarte 
in care se urează, in limbile româ
nă și arabă, bun venit în Sudan șe
fului statului român și se relevă 
colaborarea și prietenia dintre cele 
două țări și popoare. Totodată, in 
toate cercurile și la toate ni
velurile se exprimă unanim convin
gerea că această nouă întilnire din
tre președinții Nicolae Ceaușescu și 
Gaafar Mohamed Nimeiri — a treia 
pe pămintul Sudanului — continua
rea dialogului la nivel înalt vor 
contribui la o și mai bună cunoaș
tere reciprocă, la promovarea înțe
legerii, la dezvoltarea și diversifi
carea legăturilor bilaterale de 
prietenie și colaborare — devenite 
tradiționale — între România și Su
dan, in interesul reciproc, al păcii 
și progresului. Se speră, de aseme
nea, ca această vizită să impulsio
neze relațiile de cooperare econo
mică româno-sudaneze, să dea un 
nou avînt conlucrării dintre Româ
nia și Sudan pe plan internațional, 
în vederea găsirii unor soluții paș
nice la situațiile conflictuale din 
lume, cum este cea din Orientul 
Mijlociu.

Referindu-se, in context, la vizi
ta șefului statului român în Sudan, 
ministrul minelor și energiei, 
SHARIEF EI, TUHAMI, ne-a de
clarat: „Sintem foarte satisfăcuți că 
președintele Nicolae Ceaușescu vine 
în Sudan, că se materializează vi
zita sa oficială in țara noastră, de
oarece aici sînt bine cunoscute și 
apreciate bunele legături ale 
Excelenței Sale cu președintele 
Gaafar Mohamed Nimeiri și efortu
rile depuse pentru întărirea legătu
rilor de prietenie ți colaborare din
tre Sudan și România. Ambii pre
ședinți cred tn necesitatea dezvol
tării economice și sociale și a bună
stării țărilor in curs de dezvoltare 
și sînt convinși că in Orientul Mij
lociu trebuie să se găsească o cale 
de soluționare a situației din re
giune, inclusiv a problemei poporu
lui palestinian.

Sudanul întreține, de mai mu Iți 
ani, relații de cooperare economică 
cu România. Am apelat și apelăm 
la experiența românească in dife
rite domenii, cum ar fi cele privind 
explorările de petrol, gaze naturale 
și minereuri. De asemenea. „Gas 
and Petroleum Corp." din țara noas
tră a obținut cîteva contracte cu 
firma „Rompetrol" in domeniul ți
țeiului și produselor petroliere. 
Specialiști din România cooperează 
la construirea unor mari rezervoare 
și conducte de produse petroliere și 
gaze in Port Sudan și in alte loca
lități sydaneze. Compania „Național 
Electric Corp." folosește cu succes 
numeroase echipamente românești 
pentru distribuirea electricității in 
Sudan. Toate acestea sint exemple

CERINȚA UNANIMĂ A POPOARELOR:

Europa să fie eliberată de primejdia nucleară!
Nu amplasării de noi
BONN 21 (Agerpres). — Vineri, 

tn cadrul „Săptăminii păcii", care 
se desfășoară în R. F. Germania, 
cîteva mii de persoane au blocat 
căile de acces spre intrările Mi
nisterului Apărării de la Bonn. 
Demonstranții, printre care Hein
rich Boell, laureat al premiului 
Nobel pentru literatură, și Petra 
Kelly, liderul Partidului ecologist, 
s-au pronunțat împotriva ampla
sării de noi rachete nucleare 
americane cu rază medie de acțiu
ne in R.F.G. și alte țări ale Eu
ropei occidentale, pentru dezar
mare nucleară și pace. La Neu 
Ulm, sute de demonstranți au blo
cat intrarea la o bază principală, 
unde urmează să fie amplasate 
rachete nucleare americane de 
tip „Pershing—2“. O altă blocadă 
a fost organizată In jurul Acade
miei de conducere a Bundes- 
wehrului, de la Hamburg, adaugă 
agenția D.P.A.

ROMA 21 (Agerpres). — In ora
șele Cagliari, Palermo. Bari. Bo
logna, au avut loc demonstrații de 
masă In cadrul pregătirilor în ve
derea marii manifestații naționale 
pentrn pace, care se va desfășura 
la Roma, azi, 22 octombrie. Parti
cipant! purtau panouri pe care e- 
rau înscrise lozincile „Pacea este 
In pericol, dar ea poate fi salva
tă!". „Nu rachetelor nucleare ame
ricane in Sicilia !“,

BERLINUL OCCIDENTAL 21 
(Agerpres). — Sub lozinci ca „Asi
gurarea păcii este sarcina princi
pală", „Omenirea trebuie să tră
iască", in Berlinul occidental a 
avut loc o demonstrație a medici
lor și a altor cadre medicale care 
sprijină campania pentru pace, 
împotriva amplasării de noi rache
te nucleare in Europa.

Din inițiativa organizațiilor „Oa
menii de artă pentru pace" și 

ale conlucrării bune pe care o a- 
vem in domeniul energiei. De a- 
ceea, pot spune că privim cu în
credere apropiata vizită la nivel 
înalt și sperăm să dezvoltăm relații 
comerciale și de cooperare mai 
fructuoase cu partenerii români, ba- 
zindu-ne pe faptul că există deja 
un bun potențial pentru îndeplini
rea dorințelor noastre de conlucra
re cu România".

La rîndul său, vicepreședintele 
Adunării Poporului din Sudan, 
ABDEL HAMID SALIII, arăta :

Profundul interes și via 
satisfacție a opiniei pu*  
blice exprimate de perso
nalități politice și presa 
sudaneze față de noua so
lie de pace și colaborare 

a României socialiste
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„Relațiile dintre Sudan și România 
au fost stabilite de multă vreme și 
faptul că dau această declarație în 
clădirea Parlamentului sudanez 
construit cu ajutorul inginerilor 
români, de care sintem foarte satis- 
făcuți, dovedește buna cooperare 
și dezvoltarea relațiilor de pri
etenie dintre România șt Sudan. 
Președintele țării noastre. Gaafar 
Mohamed Nimeiri, a dat o inaltă 
apreciere relațiilor cu România și 
cu președintele țării dumneavoas
tră, arătind că, întotdeauna, con
vorbirile bilaterale s-au bazat pe 
ideea de a promova relațiile în toa
te domeniile. De aceea, sintem în
credințați că între Sudan și Româ
nia vor exista relații tot mai strin
se și mai puternice. Am convinge
rea că sint incă multe domenii in 
tare putem schimba opinii și pro
mova relațiile dintre țările noastre.

Relațiile pe linie parlamentară 
dintre Sudan si România se bucu
ră de o inaltă apreciere. Avînd in 
vedere că parlamentele joacă un 
rol important în netezirea căilor 
spre o mai bună cunoaștere. înțele
gere și colaborare între cele două 
popoare și țări, .credem, totodată, 
că legăturile dintre parlamentele 
țărilor noastre pot fi și mai mult 
intensificate pe calea vizitelor re
ciproce de deputați.

îmi exprim speranța ci In 
timpul vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu in țara noastră vor fi 
discutate multe aspecte ale relații
lor dintre Sudan și România, ale 
vieții internaționale și că această 
vizită va deschide calea unei mai 
strinse cooperări in interesul ambe
lor țări și popoare, precum, si in in
teresul popoarelor din Orientul 
Mijlociu".

Apropiata vizită a lnalților soli 
ai poporului .român în capitala Su
danului se află și in atenția presei 
sudaneze, a posturilor de radio și 
televiziune locale. Cotidianul „AL-

rachete pe continent!
„Sportivii pentru pace". în Ber
linul occidental s-a desfășurat un 
miting sub lozinca „NU rachete
lor nucleare în Europa occidenta
lă !". Cei care au luat cuvîntul la 
miting au subliniat : „A sosit 
timpul să se treacă de Ia vorbe la 
fapte cît nu va fi prea tîrziu".

STOCKHOLM 21 (Agerpres). — 
Organizația antirăzboinică „Juriș
tii suedezi Împotriva armei nu
cleare" s-a pronunțat împotriva 
amplasării pe teritoriul Europei a 
noi rachete nucleare cu rază me
die de acțiune. Juriștii din Suedia 
— se relevă într-o declarație a or
ganizației — sprijină pe deplin 
cererea colegilor lor vest-germani 
de a se interzice staționarea, pe 
teritoriul R.F.G., a rachetelor 
„Pershing-2“, pronunțîndu-se, tot
odată, pentru denuclearizarea în
tregului continent.

LONDRA 21 (Agerpres). — Un 
grup de copii au prezentat Minis
terului britanic al Apărării un 
sfert de milion de cărți poștale, 
protestind împotriva deciziei gu
vernului Marii Britanii de a-și 
reînnoi arsenalul nuclear. Cărțile 
poștale au fost primite din toată 
(ara de mișcarea antinucleară 
„Părinții pentru supraviețuire".

La Stockholm s-a 
„Eliberarea Europei

STOCKHOLM 21 (Agerpres). — 
tn capitala Suediei a apărut cartea 
„Eliberarea Europei de armele nu
cleare", avindu-i ca autori pe Sierre 
Lodgord. colaborator al Institutului 
internațional pentru cercetări in do
meniul păcii de la Stockholm, și 
Marek Tee. de la Institutul norve- 

AYAM". de pildă, a publicat un 
amplu articol, însoțit de o fotogra
fie a celor doi șefi de stat, cu so
țiile, intitulat „Relațiile româno- 
sudaneze in evoluție mereu ascen
dentă".

Subliniind că relațiile dintre 
România și Sudan „urmează o evo
luție mereu ascendentă, călăuzin- 
du-se după principiile deplinei ega
lități in drepturi, respectării inde
pendenței și suveranității naționa
le, neamestecului in treburile in
terne, avantajului reciproc, renun
țării la forță și la amenințarea cu 
forța in relațiile interstatale", zia
rul scoate în evidență rolul de mare 
însemnătate ce revine vizitelor reci
proce la nivel înalt, arătind că 
acestea „au pus bazele unei colabo
rări mai strinse pe multiple planuri 
in interesul și spre binele celor 
două țări și popoare". „Vizitele re
ciproce la diferite alte niveluri 
— se arată în articol — precum și 
sesiunile Comisiei mixte politice și 
Comisiei mixte de cooperare eco
nomică și tehnică dintre România 
și Sudan au venit să dea conținut 
concret înțelegerilor și acordurilor 
convenite cu prilejul vizitelor la 
nivel inalt“. Pe această cale „s-au 
materializat acțiuni concrete de 
cooperare în producție, cum sînt 
construirea Filaturii de bumbac din 
Khartum, palatul Adunării Poporu
lui (parlamentul) din capitala țării. 
Trebuie reamintit că în institutele 
de invățămint superior din Româ
nia se pregătesc aproape 600 de stu- 
denți sudanezi ce se vor adăuga ce
lor circa 6 000 care au studiat, pină 
in prezent, in România" — preci
zează ziarul.

Se subliniază, de asemenea, cola
borarea româno-sudaneză pe plan 
internațional, activitatea intensă 
depusă de cele două țări in proce
sul larg pentru lichidarea imperia
lismului și colonialismului, pentru 
soluționarea politică a conflictelor, 
lichidarea subdezvoltării si instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale.

într-un alt număr al său, cotidia
nul „Al Ayam“ publică, în des
chiderea primei pagini, o relatare 
amplă. însoțită de fotografia pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu si ale 
președinților Hosni Mubarak și 
Gaafar Mohamed Nimeiri, cu titlul 
„Ceaușescu sosește miine la Khar
tum. venind din Cairo". în care se 
subliniază că președintele României 
a reafirmat. în Egipt, ideea ținerii 
unei conferințe internaționale în 
vederea soluționării problemelor din 
Orientul Mijlociu. La această con
ferință ar urma să participe toate 
țările implicate în problemele Ori
entului Mijlociu, inclusiv Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei.

Referindu-se la vizita în Sudan a 
șefului statului român, ziarul in
formează că în cursul celor trei 
zile, cit se va afla în această tară, 
președintele Nicolae Ceaușescu si 
președintele Gaafar Mohamed 
Nimeiri vor avea convorbiri pri
vind relațiile bilaterale și diferite 
aspecte ale relațiilor internaționale.

Săotămînalul „THE ARMED 
FORCES" publică o informație în 
centrul primei pagini, în chenar, 
sub titlul „Ceaușescu efectuează o 
vizită in Sudan".

Agenția de presă sudaneză SUNA 
informează, de asemenea, despre 
apropiata vizită oficială de priete
nie a șefului statului român în bu
letinele sale.

POSTURILE DE RADIO și TE
LEVIZIUNE sudaneze au informat 
despre apropiata vizită în repetate 
emisiuni.

Partizanii păcii 
pregătesc ample acțiuni 

de masă
• Sub lozinca „Nu rachetelor 

nucleare I Un pas spre dezarma
re I", militanții pentru pace din 
Belgia vor participa, duminică, la 
Bruxelles, la o mare demonstrație 
de protest împotriva proiectelor de 
amplasare în țară a 48 de rachete 
nucleare americane cu rază medie 
de acțiune.

• Militanții francezi pentru pace 
vor organiza, la sfîrșitul acestei 
săptămîni, la Paris și în alte orașe 
ale țării, mari manifestații în favoa
rea unei Europe lipsite de arme 
nucleare, împotriva cursei înarmări
lor, informează agenția France 
Presse.

• Conducerea Campaniei națio
nale pentru înghețarea armamente
lor nucleare a adresat tuturor ce
tățenilor S.U.A. chemarea să parti
cipe la demonstrațiile de masă 
pentru pace care vor avea loc în 
150 de orașe ale țării. In 
apel se subliniază că partizanii 
păcii din America aderă la mișca
rea milioanelor de europeni care 
cer încetarea imediată a încercă
rilor de a se desfășura rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune in 
Europa.

publicat lucrarea 
de armele nucleare"

gian pentru cercetări în proble
mele păcii. Relevind importanta 
creării de zone denuclearizate in 
Europa, autorii cărții sint de păre
re că această măsură ar constitui 
un pas important pe calea unei 
dezarmări cit mai urgente.

KHARTUM 21 (Agerpres). — Vi
neri. la Khartum, s-au încheiat lu
crările celei de-a T-a sesiuni a Co
misiei politice mixte și ale celei de-a 
8-a sesiuni a Comisiei mixte de 
cooperare economică și tehnică ro
mâno-sudaneză. Delegația română a 
fost condusă de tovarășul Iosif Banc, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., iar 
delegația sudaneză de Ibrahim Mo- 
neim Mansour, membru al Biroului 
Executiv al Conducerii Centrale a 
Uniunii Socialiste Sudaneze, minis
trul finanțelor și al planificării.

în cadrul lucrărilor s-a subliniat 
rolul determinant al întilnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Gaafar Mohamed Nimeiri. președin
tele Uniunii Socialiste Sudaneze, 
președintele Republicii Democratice 
Sudan, al hotăririlor și înțelegerilor 
convenite la București și Khartum 
pentru dezvoltarea continuă și apro
fundarea colaborării și cooperării 
româno-sudaneze în toate domeniile 
de activitate.

în protocolul semnat la încheierea 
sesiunii se relevă că au fost exami
nate domeniile de interes reciproc 
pentru extinderea colaborării dintre 
P.C.R. și U.S.S., precum și dintre 
organizațiile de masă și obștești din 
cele două țări, utilitatea consultări
lor, a schimburilor de opinii și a 
conlucrării dintre acestea. în spiri
tul înțelegerilor convenite la nivel 
înalt. S-a subliniat necesitatea de a 
se acționa ferm și in viitor pentru 
intensificarea și adincirea colaboră
rii româno-sudaneze in domeniile 
economic și tehnico-științific prin 
realizarea de obiective în domeniile 
petrolului, industriei, agriculturii, 
energiei, alimentării cu apă și al
tele. S-a stabilit diversificarea și

Manifestări consacrate Zilei Armatei 
Republicii Socialiste România

într-o serie de țări ale lumii 
continuă să se desfășoare manifes
tări și acțiuni consacrate Zilei Ar
matei .Republicii Socialiste Româ
nia. 25 octombrie.
Ministerul Apărării Naționale al 

Republicii Socialiste Cehoslovace a 
organizat, la Praga, o adunare festi
vă, in cadrul căreia vorbitorii au evo
cat tradiționalele relații dintre po
poarele celor două țări, relații întă
rite cu singele celor peste 66 000 de 
eroi români căzuți in luptele pentru 
eliberarea Cehoslovaciei de sub ocu
pația nazistă. Au fost evidențiate, de 
asemenea, raporturile de colaborare 
și cooperare din anii construcției so
cialiste, dezvoltate pe baza convor
birilor și a hotăririlor adoptate de 
conducerile de partid și de stat ale 
celor două țări.

Sub patronajul comandantului Aca
demiilor militare turce, la Istanbul, 
a avut loc o întilnire prietenească a 
elevilor academiilor militare cu ata
șatul militar, aero și naval al țării 
noastre.

La aceste manifestări au participat 
generali și ofițeri superiori din ță
rile ce au găzduit acțiunile, repre
zentanți ai oficialităților, membri ai 
corpului diplomatic, alte persoane 
oficiale.

Standuri de carte românească cu

V-

SESIUNEA CONSILIULUI PEN
TRU COMERȚ ȘI DEZVOLTARE 
AL U.N.C.T.A.D. J(Conferinta Na
țiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare), care ar fi trebuit să 
elaboreze măsuri pentru punerea 
in aplicare a hotăririlor și rezolu
țiilor adoptate la cea de-a Vl-a

. sesiune a U.N.C.T.A.D. de la Bel- 
I grad, s-a încheiat fără să fi înre- 
I gistrat rezultate semnificative. Am

basadorul venezuelean, Enrique Tor 
I Horst, vorbind în numele țărilor in 
I curs de dezvoltare, a declarat că 

statele industrializate nu au dove- 
■ dit voința politică necesară pentru 

transpunerea in practică nici mă- 
1 car a unor hotăriri minime adop

tate la Belgrad și nici pentru de- 
I pășirea impasului în care s-au 
I aflat lucrările de la Geneva pe 

marginea unei chestiuni de proce-
I dură.

ÎNTILNIRE. La Moscova a avut 
loc o întilnire intre delegațiile 

I Academiei de Științe a U.R.S.S. și 
I Academiei Naționale de Științe a 

S.U.A., consacrată problemelor 
[ securității internaționale și contro

lului asupra armamentelor nu
cleare, relatează agenția T.A.S.S. 
Participanții au dezbătut proble- 

I me legate de necesitatea reducerii 
I pericolului de declanșare a unui 

război nuclear, de încetarea cursei 
I înarmărilor.

INTR-O DECLARAȚIE FĂCUTA 
. ZIARULUI MEXICAN „EXCEL

SIOR" în preajma deschiderii la 
• Ciudad de Panama a Reuniunii mi

niștrilor de externe din țările mem- 
I bre ale „Grupului de la Contado- 
I ra“ — Columbia, Mexic, Panama și 

Venezuela —, secretarul general al 
i O.N.U., Javier Perez de Cuellar, s-a 

pronunțat pentru intensificarea 
eforturilor consacrate realizării 
păcii în America Centrală — trans- 

I mite agenția Prensa Latina. Men- 
I ționind că este nevoie de mai mult 

dinamism în acțiunile destinate 
I atingerii scopului amintit, Perez de

Cuellar a evidențiat, totodată, im
portanța și necesitatea de a se 

• elabora măsuri concrete și eficiente 
pentru a se împiedica deteriorarea 

1 situației din regiune.
I CAMERA REPREZENTANȚILOR 
I A S.U.A. a adoptat, cu 227 voturi 

pentru și 194 împotrivă, un amen- 
Idament care vizează suprimarea 

creditelor acordate Agenției Cen
trale de Investigații (C.I.A.) în 
vederea sprijinirii rebelilor care 
luptă împotriva regimului sandi- 

I nist din Nicaragua, anunță agen
ția A.F.P. 

creșterea volumului schimburilor co
merciale bilaterale.

Convorbirile dintre conducătorii 
celor do-uă delegații s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de stimă 
și înțelegere reciprocă.

★
Tovarășul Iosif Banc s-a întîlnit cu 

Badr El Din Ahmed Suleiman, prim- 
secretar al Biroului Executiv al Con
ducerii Centrale a Uniunii Socialiste 
Sudaneze, care a dat o inaltă apre
ciere contribuției personale a secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la dezvoltarea și amplifi
carea relațiilor dintre Republica 
Socialistă România și R. D. Sudan, 
subliniind că apropiata vizită a șe
fului statului român este așteptată 
de poporul sudanez cu deosebit in
teres și satisfacție deplină.

în cursul întîlnirii s-a procedat la 
o informare reciprocă despre activi
tatea pe care o desfășoară P.C.R. și 
U.S.S. în mobilizarea eforturilor și 
resurselor celor două popoare și țări 
în vederea dezvoltării generale a 
celor două țări. S-a subliniat nece
sitatea continuării cooperării pe li
nie de partid pentru adincirea rela
țiilor de prietenie și colaborare ro
mâno-sudaneze.

Au fost abordate, totodată, aspecte 
ale vieții internaționale actuale.

în aceeași zi, tovarășul Iosif Banc 
a avut o întilnire cu El-Rashid El 
Taker Bakr, prim-secretar adjunct al 
Conducerii Centrale a Uniunii Socia
liste Sudaneze, cu care a analizat 
stadiul actual și perspectivele de 
dezvoltare a cooperării pe linie de 
partid și a organizațiilor de masă și 
obștești din cele două țări.

La întîlniri, desfășurate într-o at
mosferă caldă, prietenească, a parti
cipat Gheorghe Airinei, ambasadorul 
României la Khartum.

caracter social-politic au fost deschise 
la Budapesta, Berna, Roma și Stock
holm. La loc de frunte au fost pre
zentate operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și lucrări cu pri
vire la țara noastră, la politica sa 
internă și internațională in care un 
rol determinant îl au gindirea și ac
tivitatea revoluționară ale secretaru
lui general al Partidului Comunist 
Român, președintele țării.

Cu același prilej, la Delhi a apă
rut, în traducere in limba engleză, 
lucrarea „Conceptul de putere arma
tă la români", semnată de gl. col. dr. 
Constantin Olteanu, ministrul apără
rii naționale, editată de „Socialook 
International Publication".

La Budapesta, Berna, Roma, Istan
bul și Stockholm au fost prezentate 
expoziții de fotografii ce înfățișează 
aspecte din activitatea economico-so- 
cială din țara noastră, din viața, mun
ca și pregătirea militară și politică 
a armatei române.

Televiziunea Iugoslavă a prezentat 
filmul românesc „Aurel Vlaicu", evo- 
cind momente din activitatea înain
tașilor noștri in domeniul aviației.

Filme documentare șl militare ro
mânești au fost vizionate la Praga, 
Budapesta, Berna, Roma, Istanbul și 
Stockholm.

(Agerpres)

e scurt

UN CONTRACT privitor la pro
ducerea prin cooperare a platforme- . 
lor petroliere marine a fost sem- 1 
nat, la Beijing, intre reprezentanții ' 
R. P. Chineze și Japoniei. După cum 
precizează agenția China Nouă, I 
platformele vor fi utilizate la ex- | 
fracția petrolului in zona Chengbei, 
din Marea Bohai. Zona Chengbei i 
are o suprafață de 11,5 kilometri 
pătrați și a fost explorată în co
mun, începînd din 1980, de societăți 
specializate chineze și japoneze.

NAȚIONALIZĂRI ÎN INDIA. Gu
vernul Indiei a anunțat naționa- I 
Uzarea-a 13 mari întreprinderi tex- | 
tile din Bombay, decizia fiind a- 
doptată in cadrul măsurilor de in- i 
tărire a sectorului de stat în eco- I 
nomia țării. Dacă la începutul ani
lor ’50 în economia indiană sectorul . 
de stat era format din cinci între
prinderi, in prezent numărul aces- * 
tora depășește 300. în prezent, sec
tarul de stat asigură integral ex- I 
tracția de țiței, de gaze naturale și | 
cărbune, precum și mare parte din 
producția siderurgică, de instalații i 
energetice, nave, locomotive, a- 
vi oane.

NIVEL ÎNALT AL ȘOMAJU- I 
LUI. După cum s-a anunțat o- > 
ficial la Madrid, la sfîrșitul lunii 
trecute in Spania erau înregistrați I 
2 221 560 șomeri, număr echivalind | 
cu 17,01 la sută din totalul popu
lației active, informează agenția . 
France Presse.

ȘOMAJUL a cuprins, in luna oc
tombrie a.c., 10,4 la sută din forța 
de muncă a Australiei, cel mai ri- I 
dicat procent din perioada postbe
lică. Prezentînd datele statistice, I 
ministrul australian al forței de | 
muncă și relațiilor industriale, 
Raiph Willis, a subliniat că șoma- . 
jul ar putea spori in continuare, a- 
nul viitor, dat fiind că „nu va fi 1 
ușor" de găsit noi locuri de muncă 
pentru tinerii care își vor termina I 
studiile în 1984. 1

PLOILE TORENȚIALE care au I 
căzut în ultimele zile in regiunea 1 
capitalei Thailandei, Bangkok, au 
provocat puternice inundații. Ma
joritatea arterelor orașului se află I 
în prezent sub apă. Numeroase ca'Se 
și drumuri au fost distruse. S-au | 
Înregistrat, potrivit cifrelor oficia- | 
le, 18 morți. Circulația este între
ruptă. Pericplul este cu atît mai • 
mare, cu cit capitala Thailandei se 
află pe un teren care se scufundă, 
în fiecare an, cu circa 10 centimetri.

NAȚIUNILE UNITE 21 (Ager
pres). — Corespondență de la loan 
Timofte : în Comitetul pentru pro
blemele sociale, umanitare și cultu
rale au început dezbaterile asupra 
evaluării pregătirilor pentru mar
carea „Anului Internațional al Tine
retului — Participare, Dezvoltare,

Cuvîntul tovarășului Nicu Ceaușescu
în prima ședință a comitetului 

consacrată acestei probleme, a 
luat cuvintul tovarășul Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Comitetului Consulta
tiv al O.N.U. pentru Anul Interna
țional al Tineretului.

După Ce a prezentat aspecte ale 
situației internaționale, caracteri
zată printr-un ritm galopant al 
cursei înarmărilor, în primul rînd 
al inarmărilor nucleare, de perpe
tuare a unor conflicte și focare de 
tensiune și de apariție a altora noi, 
de accentuare a crizei economice 
mondiale, care determină o pertur
bare a vieții economice internațio
nale și amplifică decalajele dintre 
țările bogate și cele sărace, vorbi
torul a arătat că, in asemenea con
diții, în temeiul răspunderii față de 
destinele omenirii, față de drep
tul popoarelor la existență, la viață, 
la libertate și pace, tuturor statelor 
le revine înalta îndatorire de a 
acționa într-un spirit constructiv și 
de colaborare, care să contribuie în 
mod efectiv la însănătoșirea radi
cală a climatului internațional, la 
rezolvarea în interesul popoarelor 
a problematicii grave șl complexe 
care confruntă astăzi omenirea.

în acest context, tînăra generație 
trebuie să acționeze alături de po
poare, de opinia publică, pentru 
transformări înnoitoare în societate, 
punindu-și potențialul creator în 
slujba nobilelor idealuri de pace, li
bertate și independență, înțelegere și 
colaborare.

Din acest punct de vedere — s-a 
arătat în continuare — s-ar putea 
spune că este o mare șansă ce se 
oferă Anului Internațional al Tine
retului de a proba fondul de opțiuni 
și aspirații specifice tinerei genera
ții, voința sa fermă de a lua parte 
nemijlocit la făurirea prezentului șl 
la modelarea viitorului in care va 
trăi și se va afirma.

Dezbaterea punctului privind pre
gătirea și marcarea A.I.T. în cadrul 
Comitetului pentru probleme sociale, 
umanitare și culturale, la actuala 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U., se înscrie, desigur, ca un 
moment important în procesul de 
pregătire, la toate nivelurile, a am
plei manifestări din 1985. Acum, la 
peste 2 ani de la adoptarea Progra
mului de măsuri și activități ce ur
mează a fi întreprinse înaintea și în 
timpul Anului Internațional al Tine
retului, se impune o examinare 
aprofundată a modului în care se 
aplică acest program, indicindu-se 
noi căi și direcții de acțiune menite 
să extindă și să dinamizeze pregăti
rile pe plan național, regional și in
ternațional, astfel îneît acest eveni
ment, prin ansamblul acțiunilor și 
manifestărilor pe care le cuprinde, 
să răspundă efectiv speranțelor și 
așteptărilor legitime de astăzi și de 
miine ale tinerei generații de pretu
tindeni.

După cum este cunoscut, progra
mul elaborat de Comitetul Consulta
tiv al O.N.U, și adoptat prin consens 
de Adunarea Generală constituie o 
platformă de acțiune realistă și sti
mulatoare în direcția inițierii unor 
programe și strategii adecvate, me
nite să mobilizeze tineretul, guver
nele, toți factorii cu competențe de
cizionale in intensificarea eforturilor 
pentru ameliorarea radicală a condi
ției contemporane a tinerei generații.

Se poate afirma că anul 1983 a 
marcat progrese însemnate în pre
gătirea A.I.T. și, în mod concret, în 
procesul de traducere în practică. a 
prevederilor și recomandărilor în
scrise în Programul de măsuri șl ac
tivități. Este un fapt revelator că 
în această direcție au sporit preocu
pările la nivel local și național, iar 
rezultatele sînt ilustrate, între altele, 
și de numărul de comitete naționale 
de coordonare sau alte organisme si
milare constituite în diferite țări ale 
lumii, pe toate continentele. S-a 
trecut la angajarea unor consultări 
și contacte între aceste organisme 
care favorizează schimbul de opinii, 
informații și experiență privind pre
gătirea și marcarea A.I.T.

La nivel internațional se află în 
curs de aplicare o serie de recoman
dări elaborate de Comitetul Consul
tativ al O.N.U. la cea de-a doua 
reuniune a sa. în acest context, ca 
un fapt pozitiv, important pentru 
evoluția în continuare a pregătirilor 
în vederea Anului Internațional al 
Tineretului, este constituirea Secre
tariatului pentru A.I.T. în spiritul 
acelorași recomandări, recent a fost 
lansată campania mondială pentru 
plantarea de arbori și ocrotirea me
diului înconjurător, sub egida 
O.N.U. Fără îndoială, insă, de o 
deosebită importanță pentru trans
punerea în viață a programului pri
vind pregătirea și marcarea A.I.T.,

Depășirea crizei economice mondiale impune extinderea 
colaborării intre toate statele lumii

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 
La Națiunile Unite continuă lu
crările celei de-a 38-a sesiuni a 
Adunării Generale.

în cadrul Comitetului pentru pro
blemele politice și de securitate au 
luat cuvîntul reprezentanții mai 
multor state.

Deplingind creșterea continuă a 
cheltuielilor militare care ating cifre 
astronomice, reprezentantul Bulga
riei, Boris Țvetkov, a subliniat că 
arsenalele militare cu o forță tot 
mai mare de distrugere se multi
plică cu fiecare etapă. EI a subliniat 
necesitatea prevenirii agravării si
tuației din lume, a confruntării nu
cleare in Europa si a căutării căilor 
pentru eliminarea amenințării tot 
mai puternice a unui conflict nu
clear.

Ministrul adjunct de externe al 
R.D. Germane, Peter Florin, a de
clarat că escalada competiției înar
mărilor nu poate decit să agraveze 
și să blocheze negocierile pentru 
dezarmare. Securitatea tuturor sta
telor — europene sau nu — va fi și 
mai mult pusă în pericol. De aceea 

Pace", eveniment aflat, după cum 
se știe — în atenția Organizației 
Națiunilor Unite ca urmare a unei 
serii de inițiative promovate de 
România și reinscris pe agenda ce
lei de-a 38-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U.

precum și a recomandărilor supli
mentare formulate în acest sens de 
Comitetul Consultativ este organi
zarea cu succes a celor 5 reuniuni 
regionale consacrate A.I.T.

In cadrul acestor reuniuni — a 
spus vorbitorul — s-a convenit adop
tarea unor cuprinzătoare planuri re
gionale de acțiune, menite să dea 
un nou impuls preocupărilor regio
nale și naționale pentru pregătirea 
și marcarea corespunzătoare a A.I.T. 
și să orienteze acțiunea tuturor fac
torilor guvernamentali șl neguverna
mentali pentru soluționarea proble
melor specifice ale tineretului, por
nind de la tradițiile și exigențele 
proprii fiecărui continent.

Se poate afirma că reuniunile re
gionale s-au caracterizat prin spirit 
constructiv, care s-a regăsit atît în 
dezbaterile aprofundate, cit și în re
comandările adoptate la fiecare din 
ele. O notă comună a tuturor acestor 
manifestări o constituie recomandă
rile similare făcute în scopul extin
derii și diversificării cooperării in
ternaționale în domeniul tineretului, 
folosind mai bine structurile insti
tuționale ale sistemului O.N.U. 
Este un prilej de satisfacție faptul 
că reuniunile regionale au manifes
tat o preocupare deosebită pentru 
asigurarea cadrului organizatoric cel 
mai adecvat pentru marcarea, în ca
drul sistemului Națiunilor Unite, a 
Anului Internațional al Tineretului, 
sub deviza „Participare. Dezvoltare. 
Pace".

Desigur, revine Adunării Generala 
sarcina de a examina propunerile 
elaborate de reuniunile regionale și 
de a identifica cele mai potrivite 
modalități pentru înfăptuirea lor.

Față de multitudinea de propuneri 
avansate la reuniunile regionale, 
Comitetul Consultativ al O.N.U. 
pentru A.I.T. va avea sarcina de a 
le examina cu toată atenția la cea 
de-a 3-a reuniune a sa, în vederea 
găsirii celor mai bune soluții pen
tru elaborarea unui plan global de 
acțiune privind tineretul, care să 
acopere perioada ce urmează anului 
1985.

Tineretul român — a continuat 
tovarășul Nicu Ceaușescu —, acțio- 
nînd in deplin consens cu concepția 
generală a României cu privire la 
rolul și locul tinerei generații în 
lumea contemporană, se pronunță 
și acționează intens in vederea în
făptuirii obiectivelor Anului Inter
național al Tineretului, a asigurării 
condițiilor necesare afirmării depline 
a aspirațiilor tinerilor de pretutindeni 
de a trăi într-o lume a păcii, înțele
gerii și cooperării între popoare.

Răspunzînd cu un înalt simț de 
maturitate față de viitorul planetei, 
ca și de propriul viitor, la noile Ini
țiative de pace și dezarmare ale pre
ședintelui României, tînăra genera
ție a țării participă activ prin am
ple manifestări în sprijinul păcii și 
dezarmării, care au loc în prezent 
în țara noastră, ca și în Întreaga 
lume.

împreună cu Întregul popor, tine
retul își reafirmă, o dată mai mult, 
dorința sa fermă de a acționa cu 
consecvență pentru instaurarea unui 
climat de pace și înțelegere între 
popoare, pentru făurirea unei lumi 
a demnității și egalității tuturor na
țiunilor.

în acest cadru se înscrie organi
zarea în România a unor acțiuni cu 
largă participare internațională con
sacrate sporirii rolului șl contribu
ției tineretului la lupta pentru pace, 
dezvoltare națională, dreptate socia
lă. pentru instaurarea unei noi or
dini economice internaționale. De 
asemenea, recent. România a găz
duit reuniunea regională pentru Eu
ropa consacrată Anului Internațional 
al Tineretului.

în același timp. încă de la înfiin
țarea sa. Comitetul național român 
pentru A.I.T. a procedat la anga
jarea unor contacte și schimburi de 
informații și experiență cu organis
me similare din alte țări pe margi
nea aspectelor ne care le presupune 
pregătirea corespunzătoare la dife
rite niveluri — național, regional și 
internațional — a amplei manifestări 
din 1985.

în încheiere, vorbitorul și-a expri
mat încrederea că dezbaterile de la 
această sesiune a Adunării Genera
le vor permite stabilirea celor mai 
potrivite măsuri pentru ca ansam
blul pregătirilor în vederea marcării 
cu succes, in 1985. a A.I.T. să se des
fășoare potrivit aspirațiilor legitime 
ale tinerei generații de pretutindeni, 
care dorește ca A.I.T. să fie un ade
vărat eveniment de seamă al tine
retului și pentru tineret — un an al 
participării sale efective și respon
sabile la eforturile .de pace și dez
voltare.

este necesar ca tratativele sovieto- 
americane de la Geneva să conti
nue și după sfirșitul lunii decem
brie, în cazul in care nu se va ajun
ge la un acord.

în cuvîntul său, președintele Co
mitetului pentru dezarmare, Jorge 
Morelli Pândo (Peru), a sugerat ca 
statele cele mai implicate în proble
ma dezarmării să depună eforturi 
pentru a se întruni condițiile în ab
sența cărora tratativele nu pot 
ajunge la rezultate pozitive. El a fă
cut cunoscut faptul că, potrivit re
comandărilor celei de-a 37-a sesiuni 
a Adunării Generale, comitetul a ho- 
tărit să se denumească încgpind din 
1984, Conferința pentru dezarmare.

în cadrul Comitetului pentru pro
bleme economice și financiare, unde 
se abordează subiecte de o deosebită 
actualitate privind efectele crizei 
economice mondiale, instaurarea 
unor raporturi de conlucrare reală, 
reciproc avantajoasă, între toate ță
rile lumii, au luat cuvîntul nume
roși delegați din toate regiunile 
geografice.


