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LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășul Mika Spiliak, președintele Prezidiului Republicii Socialiste 

Federative Iugoslavia, va efectua o vizită oficială
de prietenie în țara noastră

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România,

tovarășul Mika Spiliak. președin
tele Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, va efectua

o vizită oficială de prietenie în Re
publica Socialistă România. în pri
ma decadă a lunii noiembrie 1983.

ÎN AGRICULTURĂ

Printr-o puternică mobilizare a forțelor de la sate
TOATE LUCRĂRILE AGRICOLE 

DE TOAMNĂ
- încheiate în cel mai scurt timp!

• întreaga recoltă de porumb, inclusiv cea 
din a doua cultură, să fie strînsă, transportată 
și depozitată pină la sfîrșitul acestei săp- 
tâmini.
• Printr-o temeinică organizare a muncii, 

In toate unitățile cultivatoare să fie intensifi
cate recoltarea și transportul sfeclei de zahăr, 
astfel incit această lucrare să se incheie pină 
cel tirziu la 5 noiembrie.
• Legumele și fructele trebuie culese in 

întregime și transportate fără intirziere pentru 
a se asigura buna aprovizionare a populației 
și crearea stocurilor necesare pentru iarnă.
• Livrarea integrală la fondul de stat a 

cantităților de produse agricole prevăzute este
■ o sarcină care trebuie îndeplinită exemplar de 
către toate unitățile agricole, de către toate 
județele pină la sfirșitul acestei luni.
• Pentru încheierea arăturilor adinei de 

toamnă pină cel tirziu la 10 noiembrie este 
necesar ca toate tractoarele repartizate să fie 
folosite la întreaga capacitate, iar munca 
mecanizatorilor să fie organizată pretutindeni 
in două schimburi.

• Cooperatorii, toți locuitorii satelor, tineri 
și virstnici, au datoria să participe din zori și 
pină seara la stringerea și transportul coceni
lor, al celorlalte resturi vegetale existente in 
cimp, spre a se asigura mecanizatorilor front 
larg de lucru la arat.
• Realizarea de recolte mari in anul 

viitor impune ca peste tot, in toate unitățile 
agricole, să fie executate arături de cea mai 
bună calitate, la adincimea prevăzută.
• Terenurile insămînțate cu griu și alte 

culturi de toamnă să fie verificate amănunțit, 
pentru a exista garanția că au fost semănate 
integral suprafețele prevăzute și au fost exe
cutate lucrări de bună calitate.

® Toate resursele de furaje să fie strinse, 
depozitate și insilozate neîntirziat și, conco
mitent, trebuie încheiate pregătirile pentru 
buna iernare a animalelor, asigurîndu-se 
toate condițiile pentru realizarea efectivelor și 
a producției zootehnice prevăzute.
• In toate fermele sint necesare măsuri 

hotărite pentru respectarea riguroasă a rețe
telor de preparare a nutrețurilor și furajarea 
rațională a animalelor.

Combinatul siderurgic Hunedoara : 
aspect de muncă de la laminorul 

de semifabricate

VIZITELE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA 
TIM BlgStll, II BMlItl HAITA, IWIIU Wll EGIPT, 

MIltA IMBIIItt SUIN, IWIIICA CIPRU

0 puiernică afirmare a politicii externe 
constructive, dinamice a României socialiste, 
o conlritaflie de cea mai mare importantă 

la promovarea cauzei păcii,
colaborării si înțelegerii internatinnale

ÎN INDUSTRIE I
Mai sint 66 de zile pină la sfîrșitul anului

In fiecare înH cpi intlcrc - acțiuni sus|inine pentru 
ÎNDEPLINIREA EXEMPLARĂ A PLANULUI!0
• Pretutindeni, măsuri hotărite, activitate 

bine organizată pentru realizarea integrală, 
la fiecare sortiment, a planului producției 
fizice, pentru recuperarea neintirziată a tutu
ror restanțelor.

® Muncă susținută, perseverentă pentru 
realizarea integrală și depășirea prevederilor 
la producția destinată exportului pe luna 
octombrie și pe întregul an, pentru livrarea 
urgentă și in condiții de înaltă calitate a 
întregului fond de marfă contractat.
• Toate centralele electrice pe bază de

cărbune să funcționeze la capacitatea ma
ximă, spre a furniza cantități sporite de ener
gie electrică.

® Maximă răspundere in toate întreprinde
rile pentru gospodărirea rațională a energiei 
electrice și reducerea consumurilor la strictul 
necesar desfășurării proceselor de producție.
* P.e șantierele de investiții, mobilizare 

intensă a constructorilor și montorilor pentru 
accelerarea ritmului lucrărilor și punerea ne
intirziată in funcțiune a tuturor capacităților 
stabilite să producă in acest an.

MUREȘ

Apartamente pentru 
oamenii muncii

Desfășurînd larg întrecerea socia
listă, lucrătorii Trustului de construc- 
ții-monțaj Mureș au predat „la 
cheie", în perioada de la începutul 
anului și pină acum, 2 195 de aparta
mente. cu 180 de apartamente mai 
mult față de prevederile planului, 
înălțate după proiecte care pun în 
valoare tradițiile arhitectonice locale, 
cele mai multe blocuri au fost con
struite în municipiile Tîrgu Mureș șl 
Sighișoara. în orașele Reghin. Luduș 
și Tîrnăveni, precum și în frumosul 
oraș-stațiune Sovata. De menționat 
că, în aceeași perioadă, au fost puse 
la dispoziția oamenilor muncii spații 
comerciale și de prestări servicii in- 
sumînd 4 274 metri pătrați. în pre
zent, lucrătorii Trustului de construc- 
ții-montaj Mureș depun eforturi sus
ținute pentru finalizarea. înainte de 
termen, a planului pe acest an, toate 
cele 992 de apartamente aflîndu-se 
în stadii finale de execuție. (Gheor- 
ghe Giurgiu, corespondentul „Scin
teii"),

BUZĂU

Capacități noi 
de producție

La întreprinderea „Metalurgica" 
din municipiul Buzău a fost pusă în 
funcțiune o nouă și modernă capa
citate de producție, unde se vor rea
liza cupe, lame, cadre, încărcătoare 
și altele — într-un cuvînt, echipa
mente care intră în dotarea tractoa
relor agricole. De asemenea. în ca
drul secției turnătorie a intrat în 
producție un cuptor pentru elabora
rea oțelului, care va contribui la aco
perirea. prin eforturi proprii, a ne
cesarului de piese de schimb pentru 
utilajele tehnologice. (Stelian Chiper, 
corespondentul „Scinteii").

în ultimii 18 ani, perioada cea 
mai fertilă și mai bogată în reali
zări din întreaga noastră istorie. 
România socialistă, sub eonducerea 
înțeleaptă și clarvăzătoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, s-a 
afirmat în cîmpul vast al vieții 
internaționale ca una din cele mai 
vii și mai dinamice prezențe, po
litica de promovare a unor ample 
legături prietenești cu toate statele 
și popoarele, inițiată de secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii, activitatea sa neobosită 
în slujba intereselor fundamentale 
ale poporului român, a idealurilor 
păcii, libertății și progresului în
tregii umanități aducîrjd țării și 
celui care îi conduce destinele un 
binemeritat prestigiu și o unanimă 
recunoaștere și .apreciere pretutin
deni în lume.

Consecvența exemplară, perseve
rența neabătută a eforturilor parti
dului și statului nostru îndreptate 
spre întărirea prieteniei și înțele
gerii între toate statele, spre so
luționarea marilor probleme ale con
temporaneității în concordanță cu 
interesele tuturor popoarelor și-au 
găsit, în aceste zile, o nouă și 
pregnantă expresie prin vizitele 
efectuate "de președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Republica 
Malta, Republica Arabă Egipt, Re
publica Democratică Sudan și Re
publica Cipru. Adâugîndu-se prece
dentelor itinerare istorice in state de 
pe diferite continente și conturînd 
astfel și mai pregnant imaginea 
unor vaste traiectorii ce acope
ră practic întreg globul, noua mi
siune de pace și colaborare se în
scrie, prin rezultatele sale deosebit 
de bogate, prin documentele de amplă 
semnificație semnate, prin ideile și 
concluziile majore pe care le-a 
pus în evidență, ca încă una din 
acțiunile politice de răsunet a 
României și, în același timp, ca un 
eveniment din cele mai însemnate 
ale actualității internaționale.

Dealtfel, pe întreg parcursul Iti
nerarului, multiple au fost manifes

tările de profundă stimă și conside
rație, de admirație și înaltă prețuire 
față de personalitatea politică proe
minentă a președintelui României 
socialiste, față de abnegația și fer
mitatea cu care militează în vederea 
înfăptuirii dezideratelor celor mal 
scumpe ale popoarelor de pretutin
deni. Președintele Republică Malta, 
Agatha Barbara, ține astfel să elo
gieze In persoana președintelui 
Nicolae Ceaușescu pe importantul 
om de stat care luptă pentru cauza 
păcii internaționale, a dezarmării și 
destinderii. La rîndul său. pre
ședintele Egiptului, Hosni Mubarak, 
omagia contribuția României, sub 
conducerea clarvăzătoare a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, in eforturile 
îndreptate spre soluționarea proble
melor internaționale, rolul eficace al 
României in rezolvarea problemelor 
păcii in lume, contribuția personală 
a președintelui său la sprijinirea țe
lurilor comune ale națiunilor, a cau
zei juste a popoarelor. In același 
spirit, președintele Ciprului, Spyros 
Kyprianou, exprima, odată cu grati
tudinea pentru sprijinul acordat solu
ționării juste a problemei cipriote, 
înalta stimă față de distinsul om de 
stat, larg recunoscut ca atare. Sint 
aprecieri'"care pun în evidență, o 
dată mai mult, prestigiul și autorita
tea pe plan internațional ale condu
cătorului partidului și statului nostru, 
care se răsfrîng nemijlocit asupra 
prestigiului întregii țări.

In același timp, vizitele au evi
dențiat prețuirea deosebită de care 
se bucură realizările României noi 
în toate domeniile de activitate și, 
în acest cadru, progresele însemnate 
înregistrate in dezvoltarea științei și 
a cercetărilor științifice. înaltul 
titlu de „Doctor Honoris Causa" 
acordat de către Universitatea din 
Malta tovarășei Elena Ceaușescu, 
savant de largă reputație internațio
nală, s-a constituit, astfel. Intr-un 
elogiu adus întregii științe româ
nești și, totodată, într-o recunoaș
tere a importanței pe care o atribuie 
țara noastră lărgirii colaborării între 
oamenii de știință din toate statele,

în scopul asigurării progresului mul
tilateral al popoarelor lor, îmbogăți
rii tezaurului mondial de valori cu 
noi cuceriri ale geniului uman, apă
rării păcii în întreaga lume.

Firește, fiecare din țările vizitate 
îsi are condițiile sale distincte, par
ticularitățile si problemele sale pro
prii. tot așa cum. în funcție de aces
te particularități, relațiile României 
cu fiecare din aceste țări în parte 
au anumite trăsături specifice. Din
colo de toate acestea insă, din între
gul itinerar se pot desprinde anu
mite concluzii, anumite ’coordonate 
fundamentale.

Căldura primirii rezervate deopo
trivă de înaltele oficialități și de 
populația tărilor-gazdă. cordialitatea, 
înțelegerea si stima reciprocă 6ub 
semnul cărora au decurs convorbi
rile la nivel înalt, voința reciproc 
împărtășită de a așeza temelii cit 
mai durabile relațiilor bilaterale și 
a întări colaborarea pe planul vieții 
internaționale s-au înscris, astfel, 
ca o trăsătură comună pe întreg 
parcursul itinerarului. Beneficiind 
de asemenea fericite auspicii, vizi
tele în cele patru țări s-au concre
tizat prin încheierea onor importan
te documente politice în care si-eu 
găsit puternic reafirmarea acele 
principii și norme fundamentale pe 
a căror bază țările noastre înțeleg 
să-si clădească atît raporturile re
ciproce, cit și relațiile cu celelalte 
țări ale lumii — mareînd, astfel, noi 
contribuții de preț la promovarea 
unei politici a echității si justiției, 
care să ia locul vechii politici impe
rialiste de dominație, asuprire șl 
dictat.

Deosebit de important — si aceas
ta constituie o altă trăsătură comu
nă — este faotul că dorința de ex
tindere a colaborării în cele mai di
ferite sfere de activitate și-a aflat 
nemijlocite transpuneri în practică 
prin Încheierea unor înțelegeri și 
acorduri care prevăd o substanțială

Romulus CAPLESCU
(Continuare in pag. a Vl-a)

ÎNTREGUL POPOR SALUTĂ CU VIE SATISFACȚIE Șl DEPLINA APROBARE 
REZULTATELE STRĂLUCITE ALE VIZITELOR ÎNTREPRINSE DE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN MALTA, EGIPT, 
SUDAN Șl CIPRU. Prin mesaje și telegrame adresate conducătorului partidului și sta
tului nostru, oamenii muncii de pe tot cuprinsul țării, din întreprinderi și de pe ogoa
re, din instituții, într-o puternică unitate de gîndire și voință, își exprimă sentimentele 
de profundă mîndrie patriotică și dau o înaltă aprec.ere rodnicului itinerar desfășurat 
sub semnul nobilelor idealuri ale păcii, libertății, progresului și colaborării.
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I Frumoase amintiri | 
■ au copiii... |

Se construiește in continuare, ca și in alte părți, in

I cartierul Colentina din Capitală. In Teiul Doamnei, I 
de exemplu, au dispărut vreo cinci căsuțe girbove, 
trecute prin lama buldozerului. In asistența unui

Ibătrin fără asemenea amintiri din copilărie (căci in ■ 
copilăria lui nu se schimba peste noapte fața stră
zilor și a orașelor), dar purtind un copil de 1 
mină. Care copil privea la omul din mașina uriașă

Icu o curiozitate vecină cu teama. „Se face o casă 
mare, mare de tot" — il liniștea bătrinul. Fapt este I 
că, zi de zi, copilul il lua pe bătrin de mină și zăboveau

Iin fața șantierului, din care se inalță curind ma- I 
caraua cu un om in cabina tot mai înaltă, ridicind 
odată cu ea o pancartă pe care scria cu litere mari :

r • reportaje • însemnări •

I
I

PICĂTURA DE CERNEALĂ I
I

I
I

Pace". „Ce face nenea ?“. „O casă 
’ ” 1 un 
puternic".

I
I

I
I

I

„Ceaușescu — Pace". „Ce face nenea ?". „O 
mare, Andrei, ii răspunde bătrinul. Uite, ridică 
perete". „Păi se poate?". „Poate, că e 
„Și eu nu sint ?". „O să fii".

Curind, copilul a intrat in vorbă cu omul 
cara și omul l-a luat cu el in cabină 
cum poate să fie „puternic", l-a spus și ce scrie pe 
pancarta roșie. Iar seara, înainte de culcare, stabi- 
lindu-și riguros itinerarul de a doua zi, a decis 
ferm : „Vreau acolo, sus, la „Ceaușescu — Pace". Era 
vorba de cabina macaralei, care macara a dispărut 
intr-o bună zi, terminind blocul. Copilul a tinjit un 
timp după „nenea", dar n-a fost greu de găsit altă 
macara cu un alt nene, care l-a poftit in cabină să-i 
arate cum poate fi el „puternic". Apoi, în fața blocu
lui nou-nouț au apărut camioane cu mobilă, cu pă
rinți, cu copii, cu bunici. „Martorul ocular" al con
struirii „casei mari" s-a 'împrietenit repede cu ei. Prie
tenii din blocul „Ceaușescu — Pace". Macarale — 
Construcții — Copilărie bogată-n amintiri. Viață. 
Toate legate-n două cuvinte de un copil, toate trecute 
prin viața întregului popor : „Ceaușescu — Pace".

Laurențiu DUȚA

de pe ma- 
să-i arate

I
I
I
I
I

I
I

...10-45 litri de apă pe 
zi. pentru fiecare om al 
Terrei in secolul trecut ; 
300—500 litri de apă in pre
zent pentru fiecare dintre 
cei aproape cinci miliarde 
de locuitori ai planetei. 
Acest simplu calcul al spe
cialiștilor fixează dimen
siunea mondială a proble
mei apei acum, la sfirșit 
de secol și de mileniu. Pe 
fundalul preocupărilor la 
sca.ră planetară se înscrie 
și programul național, fără 
precedent in istoria Româ
niei. privind realizarea 
unor producții agricole si
gure și stabile, program e- 
laborat din inițiativa secre
tarului general al partidu
lui, tovarășul N:colae 
Ceaușescu. Vaste lucrări de 
irigații, desecări, combate
re a eroziunii solului. în
tr-un cuvînt — o acțiune 
concertată, de mari pro- 

* porții pentru transforma
rea naturii patriei, pentru 
supunerea ei. spre binele 
omului. Miile, zecile de mii 
de oameni, care fac o eroi
că muncă de pionierat in 
transpunerea la seara unu 
pe urju a ideilor vizionare 
de nouă si autentică geria
trie a geografiei tării, vor 
putea rosti cu mândrie, 
peste numai cițiva ani : 
„sintem generația care a 
înfăptuit o operă îndrăz
neață. ce va rămine".

Privim o hartă. Harta 
dealurilor din ținutul Co-

colinelor, dar și a fertilită
ții reduse. Harta de acum 
e numai parcele : verzi, 
galben-aurii. roșu aprins 
ori mai estompat... Este 
„Amenajarea complexă de 
irigații Cîmpia Covurluâu- 
lui". O cimpie de... dealuri. 
Unele avind o înălțime de

ții, desecări și combatere a 
eroziunii solului.

— Care este semnificația 
culorilor ?

— Culorile marchează 
stadiul lucrărilor...

Așadar, albul care în
conjoară localitatea Șon- 
dreni, de exemplu, arată

întreprinse pină acum au 
fost, ca să spunem așa, 
doat- uvertura lâ marele 
efort pentru a da viață 
unuia dintre cele mai cu
tezătoare proiecte de ame
najare complexă de iriga
ții. Șef de proiect : ing. 
Gheorghe Moraru. Lucra-

Apă vie pentru 
dealurile Covurluiului

• Un vast complex hidroameliorativ pe 177 400 ha • Apa din Dunăre, Șiret 
și Prut urcată la 300 m înălțime ® Ce demonstrează diagrama viitoarelor 

recolte

vuriuiului. Locuri pe care. 
Ia geografie, cindva. le-am 
colorat cu galben-cărămi- 
ziu. Cromatica obișnuită a

circa 300 de metri față de 
nivelul apei Dunării. Cîm
pia' deci, în înțelesul ei 
semantic, e doar aici, pe 
hirtia de calc. Asupra par
celelor colorate oerem des
lușiri tovarășului ing. Du
mitru Năstase, directorul 
întreprinderii de execuție 
și exploatare a lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare 
(I.E.E.L.I.F.) Galați.

— Ceea ce se vede este 
schema amenajării com
plexe pentru irigații, care 
se întinde pe o suprafață 
de 177 400 hectare. Este 
o parte integrantă a pro
gramului național de iriga-

că aid sistemul de irigații 
este pus în funcțiune. Ca 
și culoarea ce acoperă în
tinderile Nicoreștllor etc. 
44 000 de hectare amenaja
te pentru irigații — con
semnau statisticile județu
lui la sfîrșitul anului tre
cut. Irigații in bazinele Și
retului și Prutului, ale la
cului Brateș ori Dunării. 
Lucrări ce au acoperire fi
rească în munca tenace, 
înflăcărată de măreția a- 
cestei confruntări continue 
dintre om și natură, într-o 
epocă in oare omul acțio
nează pentru a-și faoe din 
natură un aliat. Dar cele

rea — din care au și fost 
puse in funcțiune, cu șase 
luni mai devreme, extin
deri și modernizări de iri
gații pe 5 718 hectare — 
cuprinde desecări pe o su
prafață de peste 15 000 
hectare, combaterea ero
ziunii solului pe mai bine 
de 60 000 hectare, dre
naje pe 14 942 hectare, re
gularizarea râurilor pe o 
lungime de peste 300 kilo
metri. scoaterea de sub e- 
fectul inundațiilor a mii și 
mii de hectare, amenajări 
piscicole pe mal mult de 
2 000 hectare etc.

Am străbătut dealurile

Covurluiului. în această 
toamnă cu soare de aramă, 
calm. Și am văzut la lucru 
un adevărat arsenal al teh
nicii moderne : excavatoa
re și dragline care lăsau 
în urmă dantelăria de ca
nale prin care stropul de 
apă ajunge spre rădăcina 
plantei in miez de vară 
fierbinte. Buldozere șl sere- 
pere, autobasculante pline 
cu pămîntul abia dizlocat 
din încremenirea lui geo
logică pentru a face loc 
vastului sistem de fertili
tate care îmbrățișează, 
deopotrivă, văile și dealu
rile repezi. Autobasculan
tele’ cu pămînt se încru
cișau in drumurile lor cu 
remorcile pline cu știuleți 
aurii ai toamnei. O recol
tă s-a cules, alta, mai bo
gată. se pregătește. Intră 
în legea firii ca omul zile
lor noastre să aspire la 
mai mult, să așeze la te
melia izbinzilor de mîine 
munca lui de azi. Canalul 
magistral, de circa 19 kilo
metri, este conturat aproa
pe in întregime. Privită de 
sus, noua arteră de apă 
pare o albie croită pe neaș
teptate într-un sol care a 
cunoscut numai arșițele se
cetoase și niciodată albiile 
binefăcătoare de umiditate.

La chesonul de la stația 
de pompare de la Dunăre 
se lucrează în schimburi. 
De aici se vor pompa 50—60 
metri cubi de apă pe se-

Ilie TANASACHE
(Continuare in pag. a IV-a)

AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE 10 LUNI
Industria județului Prahova

Colectivele industriale din județul Prahova, an
gajate intr-o susținută întrecere, au repurtat un 
nou și important succes în muncă: planul pe 10 luni 
din acest an la producția-marfâ a fost realizat cu 
șapte zile înainte de vreme. Datorită acestui avans 
de timp cîștigat, pină la finele lunii octombrie se 
vor obține suplimentar 48 000 tone cărbune net. 
1 030 tone oțel brut, 11 500 anvelope ATA, 620 tone 
utilaj minier, diverse utilaje și agregate pentru In
dustria petrolieră, produse de mecanică fină și op
tică, țesături și alte mărfuri în valoare de peste 
1,1 miliarde lei. Aproape in întregime acest impor
tant spor de producție va fi obținut pe seama 
creșterii productivității muncii. Cu cele mai bune 
rezultate se înscriu pe panoul întrecerii colectivele 
de la mina Filipeștii de Pădure, întreprinderea de 
anvelope „Victoria" din Florești, întreprinderea 
„1 Mai" Ploiești, combinatele petrochimice de la 
Brazi și Teleajen, întreprinderea de stofe „Doro
banțul", rafinăria Ploiești-Sud și altele. (C. Că- 
praru, corespondentul „Scinteii").

Industria județului Alba
Oamenii muncii din industria județului Alba 

raportează îndeplinirea înainte de termen a pla
nului pe 10 luni7 Ia producția-marfă. Acest succes 
de prestigiu încununează eforturile colectivelor 
muncitorești din județ pentru înnoirea producției, 
creșterea productivității muncii si a eficientei eco
nomice. O contribuție importantă la obținerea aces
tui rezultat a avut aplicarea măsurilor de genera
lizare în întreaga economie, incepînd din această 
lună, a acordului global, formă superioară de orga
nizare si retribuire a muncii, care a stimulat pre
ocupările pentru realizarea producției planificate. 
Prin avansul cîștigat în îndeplinirea clanului se 
va realiza pină la finele lunii octombrie o produc
ție suplimentară ih valoare de 458 milioane lei. 
între unitățile fruntașe se situează I. M. Cugir. 
întreprinderea minieră Baia de Arieș. C.P.L. Sebeș 
si „Porțelanul" — Alba Iulia. (Ștefan Dinică, co
respondentul „Scinteii").
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TRANSPORTUL Șl LIVRAREA 
PRODUSELOR LA FONDUL DE STAT

SATU MARE

PLANUL DE EXPORT
îndeplinit exe II plar și în avans!

intensificate la maximum!

Multe exemple bune care trebuie 
urmate și de unitățile restanțiere

Pînă în seara zilei de 26 octom
brie, cooperativele agricole din ju
dețul Satu Mare au livrat la fondul 
de stat 74 la sută din cantitatea de 
porumb contractată. Apreciind că 
ritmul livrărilor poate și trebuie să 
fie impulsionat, comandamentul agri
col județean a stabilit, in cursul zi
lei de ieri, noi măsuri cu caracter 
organizatoric menite să asigure în
cheierea acestei importante acțiuni 
pînă cel tîrziu la 1 noiembrie. 
După cum ne-a spus ing. Adrian 
Rogojeanu, directorul direcției agri
cole județene, chiar din cursul zilei 
de ieri s-a luat măsura ca timpul de 
staționare a mijloacelor de transport 
la bazele de recepție să fie mult re
dus. S-a indicat conducerii între
prinderii de resort ca, în cazul în 
care în unele locuri descărcarea me
canizată nu se poate face în ritmul 
sosirii mijloacelor de transport, să 
fie create condiții pentru a se des
cărca porumbul și pe platforme. în 
acest scop sînt folosite la maximum 
toate utilajele mecanizate de în- 
cărcare-descărcare, organizîndu-se, 
totodată, echipe pentru umplerea 
pătuleler. Sarcina organizării aces
tor echipe revine nemijlocit con
ducerii întreprinderii de contrac-

TELEORMAN

tare, achiziții și preluare a produse
lor agricole.

Este necesar însă ca și conducerile 
cooperativelor agricole să acționeze 
mult mai ferm pentru intensificarea 
livrărilor la bazele de recepție. Că 
acest lucru este cu putință o dove
desc rezultatele multor unități agri
cole, cum sînt cele din consiliile a- 
groindustriale Livada, Cărei, Mof- 
tin și Tiream, care au livrat la fon
dul de stat cantități mai mari decît 
cele prevăzute, iar altele, între care 
cele din consiliile Ardud și Odoreu, 
se situează cu realizări apropiate 
de nivelul planului. în schimb, uni
tățile agricole din consiliul agroin
dustrial Valea Vinului și-au onorat 
obligațiile la fondul de stat numai 
în proporție de 58 la sută, iar cele 
din consiliul agroindustrial Suour — 
doar în proporție de 35 la sută. De
sigur, măsurile de intensificare a 
livrărilor trebuie să se aplice în 
toate consiliile agroindustriale, dar 
cu prioritate ele trebuie să-și facă 
simțită eficiența mai ales în unitățile 
și consiliile agroindustriale rămase 
în urmă.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii"

STADIUL TRANSPORTULUI SFECLEI DE ZAHAR, Jn seara zilei de 25 
octombrie. Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în procente pe județe, 
cantitățile transportate din cîmp, față de cele recoltate (județele notate 

cu o linie nu cultivă sfeclă de zahăr)

Locul porumbului nu este pe cîmp, 
ci in magazii

MUREȘ

Decalaje prea mari intre recoltarea 
și transportul sfeclei de zahăr

în unitățile agricole din județul 
Teleorman, importante forte umane 
și mecanice sînt concentrate la 
transportul porumbului din cîmp și 
livrarea la fondul de stat a cantită
ților prevăzute. Pe ansamblul jude
țului, pînă marți seara au fost 11- 
vtăte la fondul de stat 68 la sută din 
cantitățile contractate, 50 de coope
rative agricole, printre care „30 De- 
cembrie“-Alexandria, Frăsinet, Ciu- 
perceni, Mereni, Băbăița și Săceni. 
au dus la bazele de recepție întreaga 
cantitate de porumb stabilită. Coope
ratorii din Puranl, care au obținut o 
recoltă foarte bună în acest an, au 
livrat suplimentar la fondul de stat 
150 tone de porumb.

Exemplul cooperativelor agricole 
fruntașe trebuie urmat îndeaproape 
și de unitățile în care livrările la 
fondul de stat sînt rămase în urmă, 
între acestea sînt cele din consiliile 
agroindustriale Slobozia Mîndra, 
TurnU Măgurele, Salcia, Conțești 
ș. a., unde se mai află pe cîmp peste 
36 000 tone de porumb depozitate în 
arioaie. Explicația nu-i greu de gă
sit. Mijloacele de transport auto nu 
sînt folosite la întreaga capacitate, 
media curselor zilnice nefiind mai 
mare de 2,5. Și aceasta în primul 
rînd din cauză că, în unele coopera
tive agricole, consiliile de conducere 
nu asigură suficienți oameni la în
cărcarea mijloacelor de transport.

Ce se întreprinde pentru intensifi

carea transportului dîn timp al po
rumbului și livrarea în întregime a 
cantităților prevăzute pentru fondul 
de stat ? Ne răspunde ing. Teodor 
Dragu, directorul întreprinderii de 
contractare, achiziții și preluare a 
produselor agricole : „In consiliile 
agroindustriale care mai au porumb 
strins în grămezi pe cîmp, au fost 
repartizate mijloace' de transport su
plimentare. La bazele de recepție se 
lucrează în trei schimburi, folosin- 
du-se toate mijloacele mecanizate de 
descărcare. Tot în scopul grăbirii 
transportului porumbului din cîmp, la 
unele baze de recepție au fost ame
najate platforme pentru depănușarea 
mecanizată a știuleților. A crescut, 
totodată, numărul cooperatorilor din 
formațiile de încărcare și descăr
care a autocamioanelor, remorcilor și 
a atelajelor".

Dacă avem în vedere că pe cîmp 
se află în grămezi mari cantități de 
porumb — peste 34 000 de tone — iar 
vremea a început să se strice, se 
impune ca organele agricole jude
țene și conducerea unităților agricole 
să acționeze cu toată răspunderea 
pentru ca in cel mai scurt timp în
treaga recoltă să fie pusă la adăpost 
și, totodată, să fie îndeplinite exem
plar sarcinile de livrări la fondul de 
stat de către fiecare unitate agricolă.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteii"

în județul Mureș, recoltarea sfe
clei de zahăr se desfășoară conform 
graficelor stabilite. Ca urmare, pînă 
în seara zilei de 25 octombrie pro
ducția a fost strînsă de pe 9 961 hec
tare, din cele 12 054 cultivate — 
adică de pe 83 la sută din suprafața 
cultivată 1 Din păcate, transportul 
decurge în multe locuri anevoios, 
cantitățile de sfeclă de zahăr depo
zitate pe cîmp. în grămezi. însu- 
mînd. la data menționată, circa 
100 000 tone. Din cauza necorelăril 
graficelor de recoltare și transport, 
cele mai mari cantități se află in 
unitățile agricole din consiliile agro
industriale Iernut — 10 000 tone, Zau 
de Cîmpie — 9 000 tone. Luduș, Riciu 
și Sărmașu — cite 8 900 tone, Tg. 
Mureș — 7 000 tone. Ungheni — 
5 000 tone ș.a.

Cauza acestei stări de fapt rezidă, 
în principal, în utilizarea nerațio
nală a mijloacelor de transport. Po
trivit graficelor, mijloacele de trans
port (repartizate pe distante ce nu 
depășesc decît arareori 15—16 km) 
ar trebui să facă, în medie, cel 
puțin trei transporturi pe zi. în 
realitate, acestea abia realizează, în 
medie, 1,5 transporturi pe zi. Bu
năoară, în zona Fabricii de zahăr 
din Tg. Mureș, unde se află pe 
cîmp, în grămezi, 53 500 tone sfeclă 
de zahăr, nici unul din autocami
oanele LT.A. Cluj (însumînd 425 tone 
capacitate) nu a realizat în ultimele 
trei zile mai mult de 1,5 transporturi 
pe zi. în ziua de 25 octombrie, cele 
58 de autocamioane ale I.T.A. Mureș 
nu au efectuat decît 73 de curse, 
ceea ce înseamnă, in medie. 1.3 curse

pe zi. Dar nici acestea nu au fost 
încărcate la întreaga capacitate. Din 
această cauză, la aceeași dată, un 
număr de autocamioane cu remorci, 
însumînd 3 075 tone capacitate, nu au 
transportat decît 2 616 tone sfeclă de 
zahăr. Drept consecință, față de 
rezerva necesară de 20 000 tone, 
Fabrica de zahăr din Tg. Mureș nu 
avea în stoc, la data menționată, 
decît 10 600 tone. Cauzele sint cu
noscute. Forța de muncă repartizată 
la încărcarea sfeclei de zahăr este, 
in cele mai multe cazuri, insufici
entă. Ce-i drept, sînt si cazuri cînd 
vin cooperatorii, dar lipsesc auto
camioanele. Bunăoară, intr-una din 
zile, la C.A.P. Iernut. din patru 
autocamioane nu a sosit decît unul 
singur în jurul orei 11, deși pe cîmp 
așteptau sute de cooperatori.

Analizînd această situație, coman
damentul județean pentru agricul
tură a luat măsuri energice pentru 
mobilizarea unui număr mai mare 
de cooperatori și alți locuitori ai 
satelor la încărcarea sfeclei de zahăr. 
Totodată, se urmărește zilnic, pe 
bază de grafic, ca mijloacele de 
transport să fie folosite mult mai 
eficient, prin organizarea mai bună 
a încărcării și descărcării lor. Măsu
rile stabillțe vizează realizarea unui 
ritm zilnic la transport de cel puțin 
10 009 tone, astfel ca întreaga canti
tate de sfeclă de zahăr aflată în 
cîmp să ajungă In cel mai scurt 
timp în fabrici și la bazele de re
cepție. \

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Sdnteli"

Cu prilejul vizitei de lucru efec
tuate la întreprinderea metalurgică 
„Neferal" — București în luna oc
tombrie a anului trecut, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a scos în evidență 
sarcina de mare răspundere ce revi
ne acestui colectiv de oameni ai 
muncii pentru realizarea planului de 
export la nivel maximal și în con
diții de înaltă eficiență economică.

— Tocmai de aceea, adunarea ge
nerală a oamenilor muncii, care a 
urmat la scurt timp după această 
vizită — ne-a spus tovarășul Marin 
Tîrțofan, secretarul comitetului de 
partid și președinte al consiliului 
oamenilor muncii — a adoptat o se
rie de măsuri prioritare pentru tra
ducerea în fapt a indicațiilor date 
de •secretarul general al partidului. 
Urmărirea constantă a acestor pro
grame de măsuri, chiar dacă vizau 
aspecte tehnice și organizatorice, a 
impus implicarea tuturor formelor și 
mijloacelor muncii de partid in ve
derea realizării lor. Acționind astfel, 
avem satisfacția de a raporta 
îndeplinirea sarcinilor de export, pe 
întregul an, la data de I octombrie 
a.c. Preliminăm, în același timp, o 
depășire a sarcinii de export pe 
acest an cu peste 30 la sută.

Pe lîngă asigurarea bazei tehnieo- 
materiale. s-au luat o serie de mă
suri numite, de regulă, „organizato
rice". dar cu mare efect pentru rea
lizarea eficientă a producției. Ele 
vizau, de exemplu, activitatea în 
zona de preparare a șarjelor. Reor
ganizarea depozitării pe sorturi a 
materialelor refolosibile de la sec
țiile cupru și aluminiu au permis 
creșterea procentului de aliaje su
perioare obținute în vederea onorării 
exportului. Sortarea judioioasă a 
materialelor refolosibile. cit și folo
sirea fluxurilor de topire și acope
rire au avut efecte pozitive. Bună
oară. ne amintea maistrul Vasile 
Dincă, „efectele acestei bune gospo
dăriri se înregistrează In fiecare 
șarjă : consumul de energie electri
că și combustibili s-a redus simțitor, 
iar timpul de elaborare s-a diminuat 
substanțial. Și, desigur, nu trebuie 
uitată îmbunătățirea indicelui de 
consum prin eliminarea unor impor
tante pierderi de materii prime și 
materiale neferoase".

O cifră : în nouă luni din acest an, 
pe „graficul economiilor" din această

întreprindere este înscrisă canti
tatea de 96 tone de metal neferos — 
cupru, aluminiu, plumb etc. Ea indi
că, de fapt, o cale prin care produc
ția obținută devine mai eficientă.

Alte măsuri au vizat asigurarea 
cu cadre tehnice de specialitate în 
toate cele trei schimburi și pe între
gul proces de producție, mergînd 
pînă la expedierea fiecărei comenzi 
către partenerii externi. S-a plecat 
de la o realitate : deși întreprinde
rea era dotată cu aparatură moder
nă de analiză rapidă pe fluxul teh
nologic. aceasta nu era folosită in 
mod corespunzător, ceea ce du
cea la mărirea timpului de analiză a

La întreprinderea 
metalurgică „Neferal" 

din București

probelor șl. uneori, la denaturarea 
măsurătorilor. Efectele negative erau 
mari : se pierdeau timp, materii pri
me, energie. Adesea se retopeau 
șarje întregi. Pentru înlăturarea 
acestor efecte negative s-a acționat 
hotărît și în direcția ridicării nive
lului pregătirii profesionale. In acest 
sens, comisia consiliului oamenilor 
muncii care se ocupă de această pro
blemă a depistat nevoile concrete 
de perfecționare a întregului perso
nal muncitor din întreprindere și a 
întocmit programe care au răspuns 
unor cerințe imediate. De menționat 
că. în tematica cursurilor organizate, 
o serie de lecții au fost orientate pe 
problemele de export ale Întreprin
derii și s-au adresat atît personalului 
direct productiv, din secții și atelie
re, cit și personalului din serviciile 
control tehnic de calitate și comer
cial.

Pentru a răspunde cerințelor bene
ficiarilor externi față de produsele 
din nomenclatorul întreprinderii, în 
condiții de înaltă eficiență, sarcini 
sporite au revenit comisiei de export 
din unitate. Iată ce ne-a spus în 
acest sens președintele comisiei, in
ginerul-șef Cezar Corlei ;

— Una din sarcinile noastre este 
și aceea de a analiza și soluționa 
prompt toate solicitările partenerilor 
externi 'transmise prin întreprinde

rea de comerț exterior „Metalim- 
portexport". Putem onora o cerere în 
condiții de eficiență ? Iată misiunea 
noastră. Să vă dau un exemplu : pla
nul inițial pe acest an nu conținea 
export de aliaje de aluminiu. Nici 
în acest moment planul nu specifică 
acest lucru Și totuși, vom expedia 
circa 8 000 de tone de aliaje de alu
miniu. Ce rezultă de aici : o preo
cupare pentru realizarea de produse 
superioare calitativ — pe standarde 
din vest — în condiții economice 
superioare. Asta a însemnat o adap
tare la cerere. Dar a însemnat, in 
primul rînd. o mai bună organizare. 
Am devansat comenzile pentru alți 
beneficiari externi sau interni, am 
realizat deci o producție fizică în 
plus pentru export, cu efecte pozi
tive mai ales acum. în condițiile ge
neralizării acordului global în în
treaga economie, cînd activitatea de 
export constituie o sarcină majoră, 
prioritară.

— Desigur, nu poți face producție 
pentru export fără contracte — apre
cia directorul comercial, inginer Mi
hai Mihăescu. Numai că termenele 
de livrare influențează deseori cere
rea. înainte. între semnarea contrac
tului și livrarea produsului treceau 
două-trei luni de zile. Acum, de re
gulă, acest termen nu depășește o 
lună de zile. Această reacție promp
tă de răspuns la cererea externă ni 
se pare elementul calitativ nou în 
activitatea noastră. Este rezultatul 
direct al perfecționării conlucrării 
dintre diferitele compartimente ce 
concură la îndeplinirea sarcinilor de 
export — de la aprovizionare la 
producție și pînă la expediție.

Hotărîrea cu care muncește între
gul colectiv va permite obținerea 
unor rezultate și mai bune în acti
vitatea de export din anul viitor. în 
prezent se lucrează la concretizarea 
unor măsuri tehnice și organizatorice 
cu efecte pozitive asupra sporirii 
producției fizice și realizării ei In 
condiții de înaltă calitate și eficien
ță. Printre ele : implementarea unui 
calculator de proces pentru optimiza
rea elaborării șarjelor de aliaje din 
aluminiu. Evident, toate cu efecte 
pronunțate în creșterea eficienței 
economice a întreprinderii. în onora
rea la înalți parametri de calitate a 
sarcinilor de export.

Virgil GHEORGHIȚA

PRODUCȚIA FIZICĂ 
- realizată ritmic și integral, 

la toate sortimentele!
II

II

ARĂTURILE ADfNCI DE TOAMNĂ
- în ritm mult mai susținut!

IALOMIȚA

Grăbirea arăturilor depinde mult 
de eliberarea urgentă a terenurilor

care la un drum 160—180 de snopi. 
Aceste inițiative trebuie, însă, ex
tinse operativ și eficient în toate uni
tățile. pentru ca ritmul zilnic la eli
berarea terenului să permită realiza-

VASLUI

rea unei viteze de 8 000—9 000 hectare 
arate în 24 de ore.

Mihai V1ȘOIU 
corespondentul „Scînteii"

de resturi
în unitățile agricole din județul 

Ialomița, după cum am fost infor
mați la direcția agricolă, au fost 
executate arături adînci de toamnă 
pe 53 260 de hectare, din cele 193 000 
hectare planificate. Trebuie arătat că 
cele 1 600 tractoare repartizate la 
arat au fost grupate in formații mari, 
50 la sută din ele fiind folosite în 
două schimburi, iar cealaltă parte — 
în schimburi prelungite. Iată cum se 
desfășoară arăturile în unitățile agri
cole din consiliul agroindustrial 
Condeești.

Cele patru cooperative agricole și 
întreprinderea agricolă de stat Bo- 
rănești din acest consiliu agroindus
trial au de efectuat arături de 
toamnă pe 7 500 hectare. Pînă in 
seara zilei de 25 octombrie, această 
lucrare a și fost executată pe 
3 300 hectare. Din cele 59 de trac
toare U 650 repartizate la arat, 23 
funcționează în schimbul doi. iar 36 
sint în brazdă în schimb prelungit, de 
14—15 ore. Cu ajutorul lor se reali
zează un ritm zilnic de aproape 200 
hectare. De asemenea, cu cele 6 trac
toare A-t 800 se ară în 24 de ore 
între 80 și 90 de hectare. Se apre
ciază că viteza zilnică realizată, de 
260—280 hectare, este sub posibilități. 
Cauzele sînt multiple. în unitățile 
agricole din acest consiliu agroindus
trial mai sînt 4 tractoare A-l 800, care 
nu pot fi folosite, din pricină că 
sînt defecte. Conducerea S M.A. 
Condeești nu a luat măsuri ferme 
pentru a urgenta repararea lor. iar 
inginerul-șef al stațiunii, tovarășul 
Cristache Camburu, încearcă să

vegetale
treacă cu vederea neajunsurile care 
există în activitatea secțiilor de me
canizare de la I.A.S. Borănești și 
C.A.P. Coșereni. în al doilea rînd, în 
unitățile agricole din acest consiliu 
agroindustrial trebuie să fie mobili
zați mai multi oameni la eliberarea 
de coceni și alte resturi vegetale a 
terenurilor, pentru a se crea front de 
lucru mecanizatorilor. La C.A.P. Băr- 
cănești au fost arate doar 410 hec
tare din cele 2 000 hectare prevăzute 
în plan. Aici, suprafața eliberată de 
resturi vegetale este de numai 150 
hectare, ceea ce asigură mecanizato
rilor front de lucru doar pentru două 
zile. Mari suprafețe ocupate cu co
ceni există și în cooperativele agri
cole Borănești și Condeești. unde tre
buie să se acționeze cu forțe ma
nuale sporite la eliberarea terenului 
de resturi vegetale, să nu se lase 
totul pe seama mijloacelor mecanice.

întrucît și în unitățile agricole din 
alte consilii agroindustriale suprafețe 
mari de teren sînt ocupate de resturi 
vegetale, se impune mobilizarea unui 
număr mai mare de oameni la etrîn- 
gerea și transportul lor. Dealtfel, 
comandamentul județean pentru 
agricultură a hotărît ca la tăierea și 
strîngerea cocenilor să participe toți 
locuitorii satelor, iar la transportul 
lor să fie folosite toate mijloacele 
existente. în cooperativele agricole 
cum sînt cele din Gheorghe Doja, 
Gîrbovi. Grindu. Miloșești, Smirna, 
Colelia și Valea Măcrișului. pentru 
toate atelajele repartizate la trans
portul cocenilor s-au amenajat plat
forme. fapt ce le dă posibilitatea să

Esențial este acum ca mecanizatorii 
să lucreze peste tot in două schimburi

La executarea arăturilor adânci pe 
cele peste 96 000 hectare ce vor fi 
insămîntate in primăvară în județul 
Vaslui sînt folosite 2 340 tractoare. 
„Pe ansamblul județului, numărul 
tractoarelor repartizate la arături a 
sporit — ne spune inginerul Con
stantin Dumbrăveanu. directorul 
trustului județean al S.M.A. Am di
rijat la această lucrare cea mal mare 
parte din tractoarele rămase dispo
nibile dună recoltare și însămînțări. 
De asemenea, am organizat al doi
lea schimb pe 940 tractoare". Cum 
se acționează concret pentru ca ară
turile să se încheie cit mai repede 1

Peste tot. în zonele Costești. Ban
ca si Zorleni. tractoriștii lucrează zi 
și noapte. Pe una din solele coope
rativei agricole Pochidia. din consi
liul agroindustrial Bîrlad. o forma
ție de 15 tractoare ara la lumina fa
rurilor. Solul era uscat. Se lucra 
greu. Tocmai de aceea prezența spe
cialistului este absolut necesară. If- 
timie Gherman, inginerul-șef al uni
tății. ne spune că aici sînt o parte 
din cele 26 de tractoare repartizate 
la arat. „La indicația comandamen
tului județean pentru agricultură, de 
cîteva zile arăm și noaptea. în 
schimbul doi. ne spune el. Ca ur
mare. am executat arături adînci de 
toamnă pe mai mult de jumătate 
din cele 850 hectare, cîte sînt prevă
zute. Viteza de lucru a fost dublată 
și vom termina arăturile oină la 1 
noiembrie". Iată si motivele pentru

care .trebuie grăbite arăturile. Anul 
acesta. în podișul Bîrladului au că
zut puține ploi. Și anul trecut a fost 
secetos. Dar faptul că arăturile au 
fost încheiate la timp și de calitate 
a făcut să se recolteze, chiar în con
diții neprielnice, cu peste 1 100 kg 
porumb la hectar mai mult decit a 
fost prevăzut. Este un argument care 
pledează pentru intensificarea ară
turilor în toate unitățile. Dealtfel, 
din același motiv, și în cooperativele 
agricole Grivița, Dragalina si Co- 
roiesti se lucrează intens la arat. De 
cînd s-au organizat schimburile pre
lungite și de noapte, vitezele zilnice 
la arat au sporit. în unitățile agri
cole din consiliul agroindustrial Bîr
lad au fost arate pînă acum peste 
3 300 hectare, din cele 11 500 planifi
cate. Intensificând ritmul de la o zi 
la alta, mecanizatorii de aici vor 
putea termina lucrarea la finele 
acestei luni.

în unele unități agricole din con
siliile agroindustriale Puiești. Dimi- 
trie Cantemir și Ștefan cel Mare 
arăturile se desfășoară lent. Ca ur
mare. pe ansamblul județului ară
turile de toamnă au fost realizate, 
pînă acum numai ne 24 la sută din 
suprafața prevăzută. De aceea se 
cere să fie luate în continuare mă
suri energice pentru sporirea vitezei 
zilnice de lucru.

Petru NECUIA 
corespondentul „Scînteii" _____ J

Bilanțul la zl al activității colecti
vului întreprinderii electrocentrale 
Oradea consemnează realizarea unei 
producții suplimentare de peste 177 
milioane kWh energie electrică, ceea 
ce reprezintă un avans substanțial 
în eforturile pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de plan pe anul 
în curs. „Ambiția noastră este să ne 
menținem pe locul fruntaș în între
cerea socialistă dintre unitățile pro
ducătoare de energie electrică pe 
bază de cărbune, să consolidăm re
zultatele obținute în 1981 și 1982, 
pentru care unitatea a fost distinsă 
cu «Ordinul Muncii» clasa a Il-a, ne 
spune inginerul Sorin Ungur, direc
torul întreprinderii. Recentele mă
suri adoptate de conducerea parti
dului și statului privind majorarea 
retribuției oamenilor muncii, majo
rare de care energeticienli au bene
ficiat de la 1 septembrie, ne îndeam
nă la muncă și mai spornică și mai 
eficientă".

Eforturile energeticienilor de aici 
pentru sporirea producției de ener
gie electrică pe bază de cărbu
ne se împletesc cu strădaniile 
pentru ridicarea eficientei activi
tății economice. Sub acest aspect 
cifrele dau măsura exactă a hărni
ciei și priceperii întregului colectiv 
al întreprinderii. în cele trei trimes
tre care au trecut din acest an, con
sumul tehnologic propriu s-a redus 
față de plan cu 600 000 kVfh, conco
mitent ■ economisindu-se 1 150 tone 
combustibil convențional. Cum s-a 
acționat pentru obținerea acestor re
zultate ?

— Nu știu dacă ați observat pa
noul din curtea întreprinderii pe 
care scrie : „Sursa cea mai bună de 
energie este economisirea ei" — ne 
spune maistrul Nicolae Sărăcuț, 
secretarul comitetului de partid din 
unitate. Acest imperativ a devenit 
pentru energeticienii noștri o adevă
rată normă de conduită profesională.

— Vreți să argumentați ?
— Mă voi referi, în primul rînd, 

la modificările constructive aduse la 
turbine. Observațiile de fiecare zi, 
încercările efectuate de un colectiv 
condus de Romul Muntean, inginerul 
șef al întreprinderii, au dovedit că 
debitul de abur în condensatoarele 
turbinelor poate fî redus substan
țial, utilizînd mai eficient surplusul 
de abur pe prizele de termoficare. 
Se asigură astfel posibilitatea de a 
prelua mai mult abur pentru ali
mentarea consumatorilor industriali 
și, deopotrivă, a celor racordați la

rețeaua de termoficare. De reținut 
că aceste modificări constructive 
pot fi lesne generalizate la toate 
centralele care au turbine cu prize 
de termoficare. Ceea ce am reali
zat noi este, de fapt, o premieră 
națională. Eficiența ei nu este deloc 
neglijabilă. Numai Ia un grup de 
59 MW, de pildă, economiile anuale 
însumează circa 1 500 tone combus
tibil convențional.

— După cum ne dăm seama, ați 
declarat o adevărată ofensivă împo
triva risipei.

— Mai cu seamă acum. Generali
zarea aplicării acordului global mo
bilizează întregul colectiv în acțiu
nea pentru creșterea producției de 
energie electrică și termică, dar, se

La Tntreprinderea 
electrocentrale — Oradea

înțelege, în condițiile unui sever re
gim de economii, ale reducerii con
sumurilor materiale. în cele nouă 
luni care au trecut din acest an, 
comparativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut, adaosul de păcură a 
scăzut de la 8,8 la sută la 5,7 la 
sută, în timp ce producția de energie 
a crescut cu 120 000 MWh. Prin ge
neralizarea acordului global este 
stimulată dorința de autodepășire a 
tuturor oamenilor muncii. Ca să dau 
un exemplu, mă refer la maistrul 
principal Traian Morna, de la ate
lierul reparații cazane. Urmărind 
îndeaproape sistemul de alimentare 
cu cărbune a cazanelor I și II, el 
a constatat că pentru această ope
rațiune nu se justifică utilizarea a 
trei motoare de acționare, fiind su
ficient doar unul. Avantaje : econo
misirea a 75 000 kWh energie e- 
lectrică pe an și a unor piese 
de schimb în valoare de 300 000 
lei, la care se adaugă reduce
rea volumului de manoperă la re
parații, precum și o mai mare sigu
ranță în exploatare. Ceea ce mi se 
pare semnificativ este însă faptul 
că, împreună cu echipa sa, maistrul 
Morna a gîndit, proiectat și mate
rializat soluția propusă. Se vede 
treaba că dacă pui suflet în meseria 
pe care o practici, nu poți să ai as- 
tîmpăr pînă cînd nu aplici în prac
tică toate cunoștințele pe care le ai 
ca specialist.

— Cum demonstrează dealtfel șl

situația relatată — șl anume că spo
rirea eficienței în producția de ener
gie presupune creșterea siguranței în 
funcționare a instalațiilor. Ce alte 
acțiuni s-au întreprins în acest sens?

— Sintetic exprimat, față de pe
rioada similară a anului trecut, nu
mărul de incidente și avarii a scă
zut cu 11,8 la sută, intervine în dis
cuție directorul întreprinderii. Este 
un indicator în care se regăsesc con
cludent toate măsurile luate pentru 
menținerea în bună stare de funcțio
nare a agregatelor de bază. Un caz 
concret : morile-ventilator de la ca- 
zanele nr. 3, 4 și 5. Pentru sporirea 
duratei lor de funcționare între două 
reparații, operatorii Alexandru Sîrbu 
și Lărincz Ștefan au propus intro
ducerea unor distribuitoare a cărbu
nelui, astfel ca rotorul să se așeze 
uniform. Ambiționat de realizările 
colegilor săi, maistrul Vasile Matiea 
a propus și el o variantă de distri
buitor, la fel de eficientă, aplicată 
la cazanul nr. 5. Astfel, numai la un 
cazan se obțin anual economii de 
peste 86 000 lei la piesele de schimb. 
Sînt însă mulți cei care prin ideile 
și acțiunile lor contribuie la îmbu
nătățirea tehnologiilor.

Referindu-ne la problema promo
vării noului, nu putem să omitem 

.că in această întreprindere se utili
zează cu bune randamente un ca
zan în care lignitul inferior este ars 
fără suport de păcură.

— Continuați experimentele de 
acest gen ? — îl întrebăm pe ingine
rul Gheorghe Wagner, șeful servi
ciului producție din unitate.

— Desigur. A fost finalizat proiec
tul concentratoarelor centrifugale 
pentru praful de cărbune, care vor 
fi introduse experimental anul vii
tor la cazanul nr. 2. Prin această 
nouă soluție se va putea arde lignit 
inferior, cu putere calorică de pînă 
la 1 200 kcal/kg, fără suport de 
păcură pentru stabilizarea flăcării.

Sînt tot atîtea exemple care de
monstrează convingător că, desfășu
rată sub semnul înaltei răspunderi 
muncitorești, activitatea întregului 
colectiv de aici este încununată de 
rezultate mereu mai bune. Rezultate 
pe măsura hărniciei și priceperii 
profesionale, a ambiției tuturor oa
menilor muncii care lucrează în ca
drul termocentralei, de a se situa 
mereu în fruntea întrecerii socia
liste.

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii"

Producție sporită, 
economii de resurse 

materiale
Oamenii muncii din Industria 

municipiului. Alexandria au reali
zat în perioada care a trecut din 
acest an. peste sarcinile de plan, 
o producție-marfă în valoare de 
30,6 milioane lei și o producție 
netă în valoare de 22.8 milioane 
lei. Totodată, prin aplicarea unor 
măsuri de reducere a consumurilor 
s-au obținut economii de 513 tone 
metal. 6 705 MWh energie electrică 
și 4 701 tone combustibil convențio
nal. Printre colectivele care au 
contribuit la aceste rezultate se nu
mără cele de la întreprinderea de 
panouri și tablouri electrice. între
prinderea de aparataje si accesorii, 
întreprinderea mecanică „Islaz", 
întreprinderea de rulmenți. (Stan 
Ștefan, corespondentul „Scînteii").

Peste plan — 
180 milioane kWh 
energie electrică

Colectivele de energeticieni de pe 
eele trei mari platforme ale între
prinderii „Electrocentrale" Mureș 
— Iernut. Fîntînele și Tîrnăveni — 
raportează că. in perioada care a 
trecut de la începutul anului și 
pînă în prezent, au livrat, peste 
sarcinile de plan, sistemului ener
getic național, 180 milioane kWh 
energie electrică. Este de remarcat 
că acest succes, realizat în princi
pal pe seama exploatării utilajelor 
și agregatelor în condiții de înaltă 
eficiență, a fost obținut prin eco
nomisirea, în perioada menționată, 
a 400 tone combustibil convențio
nal și reducerea consumului pro
priu cu 3,4 milioane kWh energie 
electrică. (Gh. Giurgiu, corespon
dentul „Scînteii").

Cu pianul anual 
de export îndeplinit

Harnicul colectiv de muncă al în
treprinderii de motoare electrice din 
Pitești raportează îndeplinirea pla
nului la export pe întregul an. Este 
de remarcat faptul că planul la ex
port pe acest an a fost mai mare 
cu 11 la sută față de 1982. La baza 
acestui Important succes se află 
eforturile întregului colectiv pen
tru realizarea de produse cu un 
Înalt nivel calitativ, competitive pe 
piața externă. în continuare, co
lectivul întreprinderii este pre
ocupat de onorarea unor noi 
contracte privind livrarea de mo
toare electrice partenerilor externi. 
(Gheorghe Cîrstea, corespondentul 
„Scînteii").____________ '
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întregul popor salută cu vie satisfacție 
strălucite ale vizitelor întreprinse de 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,

și deplină aprobare rezultatele 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în Malta, Egipt, Sudan și Cipru

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
într-un gtnd sl o vibrantă simțire 

cu toii fiii patriei, comuniștii, toți 
oamenii muncii din Capitală. însu
flețiți de sentimentele de fierbinte 
dragoste, aleasă prețuire si nemăr
ginită recunoștință ce vi le poartă 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceausescu, cel mai iubit 
fiu al poporului român, conducăto
rul încercat și înțelept al națiunii 
noastre socialiste pe drumul luminos 
al făuririi socialismului și comunis
mului. personalitate proeminentă, de 
înalt prestigiu, a lumii politice con
temporane, vă adresează, din toată 
inima, cele mai calde felicitări pen
tru rezultatele strălucite ce încunu
nează vizitele oficiale de prietenie 
pe care le-ați efectuat. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. în Repu
blica Malta. Republica Arabă Egipt, 
Republica Democratică Sudan și în 
Republica Cipru, nouă și remarca
bilă contribuție a României socia
liste la adîncirea continuă a legătu
rilor cu statele vizitate, la promo
varea politicii noi de destindere. în
țelegere și colaborare internațională, 
la asigurarea cauzei nobile a păcii 
și progresului în întreaga lume — 
se arată în telegrama trimisă de 
COMITETUL MUNICIPAL BUCU
REȘTI AL P.C.R. Afirmîndu-ne și 
cu acest prilej adeziunea deplină 
față de politica internă și externă, 
profund științifică, a partidului și 
statului nostru, și susținînd cu toată 
puterea ființei noastre strălucitele 
dumneavoastră acțiuni și inițiative 
de pace, propunerile cu care v-ați 
adresat șefilor de state, tuturor po
poarelor lumii pentru neamplasarea 
de noi rachete pe teritoriul Europei 
și în alte zone ale rumii, pentru re
tragerea și distrugerea oricăror arse
nale nucleare și de distrugere în 
masă, vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru a da viață orientărilor și in
dicațiilor dumneavoastră, a hotărî- 
rilor istorice ale Congresului al 
XII-lea și .. mferinței Naționale ale 
partidului, pentru a realiza exem
plar sarcinile și angajamentele ce ni 
le-am asumat in acest an $1 pe în
tregul cincinal.

La Întoarcerea pe pămîntul scump 
al patriei, comuniștii, toți locuitorii 
județului Alba va intîmpină, alături 
de intregul nostru popor, cu cele mal 
alese sentimente de mindrie și recu
noștință pentru modul strălucit în 
care ați acționat, pe întreg parcursul 
noii solii de pace și prietenie între
prinse, Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, pentru a face încă o dată 
cunoscute vocația și dorința de pace, 
bună înțelegere și cooperare a po
porului roman, exprimindu-ne și cu 
acest prilej adeziunea față de poli
tica internă și externă a partidului 
și statului nostru, al cărei strălucit 
promotor sinteți dumneavoastră, cel 
mal iubit fiu al poporului român, 
conducătorul încercat al națiunii 
noastre socialiste, proeminentă per
sonalitate a lumii contemporane — se 
spune în telegrama trimisă de CO
MITETUL JUDEȚEAN ALBA AL 
P.C.R. Rezultatele rodnice ale acestor 
vizite, care reprezintă un nou și isto
ric itinerar de pace, constituie un nou 
prilej de a vă asigura, iubite condu
cător, că organizația județeană de 
partid, toți oamenii muncii din ju
dețul Alba se vor mobiliza exemplar 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne 
revin din documentele semnate și în
țelegerile convenite. Ne angajăm ca 
prin faptele noastre de muncă, obți- 
nînd noi succese de prestigiu în în
făptuirea obiectivelor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, să confibuim la triumful 
Cauzei socialismului și comunismului 
pe pămîntul scump al patriei. într-o 
lume a păcii, destinderii si co
laborării.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R. se 
spune : Puternic însuflețiți de re
zultatele deosebit de rodnice cu care 
s-a încheiat vizita oficială de priete
nie ce ați efectuat-o, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Malta, 
Egipt, Sudan și Cipru, botoșănenii 
vă intîmpină, la reîntoarcerea în 
țară, mult stimate tovarășe secretar 
general, cu strămoșeasca urare rosti
tă din adîncul inimilor „Bun sosit 
pe pămîntul patriei". Sîntem pe de
plin satisfăcuți că noua solie în care 
v-ați aflat a dat importante im
pulsuri și dimensiuni tradiționalelor 
relații de prietenie și conlucrare 
fructuoasă, pe multiple planuri, cu 
statele vizitate, evidențiindu-se ast
fel, încă o dată, preocuparea dum
neavoastră consecventă pentru stabi
lirea unor raporturi tot mai strînse 
între țările în curs de dezvoltare, 
mici și mijlocii, în lupta lor comu
nă pentru independență națională, 
progres și prosperitate, pentru de
mocratizarea vieții internaționale. 
Vă încredințăm și cu acest prilej, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că. răspunzind 
chemărilor și îndemnurilor ce ni 
le-ați adresat, înaltului exemplu ce 
ni-1 oferiți permanent, botoșănenii 
și-au mobilizat întreaga lor price
pere și capacitate de muncă pentru 
a-și realiza integral sarcinile ce le 
revin pe acest an din hotărîrile Con
gresului al XII-lea și Conferinței 
Naționala ale partidului.

în numele milioanelor de oameni 
ai muncii, membri ai sindicatelor din 
tara noastră, CONSILIUL CENTRAL 
AL UNIUNII GENERALE A SINDI
CATELOR DIN ROMANIA vă adre
sează, cu cele mai profunde sen
timente de respect și adincâ prețuire, 
un fierbinte „Bine ați venit !“ din 
noua solie de prietenie, pace și co
laborare pe care ați efectuat-o, .îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in țări din Europa și Africa. Pri
mirea caldă, sărbătorească, manifes
tările de prietenie cu care ați fost 
întîmpinat pe tot parcursul acestei 
călătorii, ca și înaltele aprecieri 
de stimă, respect si admirație expri
mate de personalități ale vieții po
litice. diplomatice și sociale din 
aceste țări au pus din nou in evi
dență prestigiul deosebit de care vă 
bucurați în întreaga lume, pentru 

activitatea dumneavoastră neo
bosită pusă în slujba idealurilor de 
independentă și suveranitate ale po
poarelor, de pace și colaborare 
în lume. Consiliul Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, organele și organiza
țiile sindicale, sub conducerea în
țeleaptă a partidului, sub imboldul 
permanent al marii dumneavoastră 
pilde de dăruire patriotică și revolu
ționară, vă asigură și de această 
dată că nu vom precupeți nici un 
efort pentru mobilizarea mai activă 
si mai eficientă a oamenilor muncii 
la realizarea planului pe 1983. pen
tru transpunerea în viață a hotărî- 
rilor Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, 
pentru înălțarea României pe noi 
culmi de progres și civilizație.

Dăm cea mai înaltă apreciere con
vorbirilor purtate și înțelegerilor 
convenite, conștienți că ele repre
zintă o nouă și strălucită contribuție 
la dezvoltarea și întărirea relațiilor 
de prietenie, solidaritate și colabo
rare dintre poporul nostru și po
poarele țărilor vizitate, adăugind o 
pagină memorabilă în afirmarea po
liticii externe românești, consacrată 
edificării unei lumi a păcii, înțele
gerii și colaborării între toate națiu
nile — se relevă în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN BUZĂU 
AL P.C.R, Alăturînd gindurile noas
tre celor ale întregului popor român, 
vă rugăm să primiți, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, profunda recu
noștință a tuturor locuitorilor jude
țului Buzău pentru contribuția ex
cepțională pe care o aduceți la 
elaborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului, la afirmarea fără precedent a 
României pe arena internațională, la 
edificarea unei lumi a păcii și pro
gresului, lipsită de arme și războaie. 
Ne reafirmăm și cu acest prilej de
plina adeziune la politica științifică, 
profund realistă a partidului și' sta
tului și ne angajăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să ne consacrăm toate eforturile 
pentru transpunerea neabătută in 
viață a obiectivelor stabilite de Con
gresul al XII-lea și Conferința Na
țională ale partidului, sporindu-ne 
astfel contribuția la opera de edifi
care a noii societăți pe pămîntul 
României, la triumful eauzei socia
lismului șl păcii în lume.

în telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN BRAȘOV AL 
P.C.K. se spune : Cu profundă mîn
drie patriotică și cele mai alese sen
timente de stimă și considerație, co
muniștii, toți locuitorii județului 
Brașov — români, maghiari și ger
mani — au urmărit cu cel mai viu 
interes Întreaga desfășurare a vizi
telor oficiale de prietenie pe care, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, le-ați întreprins în Malta, 
Egipt, Sudan și Cipru și își exprimă 
deplina satisfacție față de rezultatele 
rodnice ale convorbirilor purtate, 
care au deschis o nouă și remarca
bilă pagină în cronica relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre țările 
și popoarele noastre, cu implicații 
din cele mai favorabile pentru întă
rirea păcii și înțelegerii internaționa
le. Adresîndu-vă din adîncul inimilor, 
la reîntoarcerea pe pămîntul scump 
al patriei, urarea strămoșească de 
„Bun venit", îngăduiți-ne, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă încredințăm și cu 
acest prilej de încrederea noastră 
nestrămutată în politica internă și 
externă a partidului și statului și să 
vă asigurăm că toți oamenii muncii 
brașoveni, în frunte cu comuniștii, 
vor acționa cu întreaga lor fermitate 
revoluționară pentru. înfăptuirea 
exemplară a obiectivelor stabilite de 
Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului, a sarcinilor 
ce ne revin din programele și docu
mentele încheiate cu prilejul acestor 
vizite, sporind și mai mult contribu
ția județului Brașov la dezvoltarea 
și înflorirea multilaterală a Româ
niei socialiste, la creșterea continuă 
a prestigiului ei în lume.

Tînăra generație a României socia
liste, asemenea întregului nostru po
por, își exprimă cu nețărmurită 
bucurie și intensă vibrație patriotică 
profunda satisfacție și deplina ade
ziune față de rezultatele strălucite 
cu care s-a încheiat noua solie de 
prietenie, înțelegere și colaborare pe 
care dumneavoastră, cel mai iubit fiu 
al poporului român, prestigioasă per
sonalitate politică a lumii contempo
rane, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, eminent om politic șl sa
vant de renume mondial, ați între- 
prins-o în Malta. Egipt, Sudan șl 
Cipru. Acest itinerar a înscris 
noi si semnificative momente în 
bogata cronică a relațiilor tra
diționale de solidaritate si strînsă 
cooperare dintre poporul român și 
cele ale țărilor vizitate, contribuții de 
prim rang la cauza păcii și progre
sului în întreaga lume — se spune în 
telegrama adresată de COMITETUL 
CENTRAL AL U.T.C., CONSILIUL 
U.A.S.C.R. și CONSILIUL NAȚIO
NAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIE
RILOR. Urmînd exemplul dumnea
voastră strălucit de militant înflăcă
rat pentru întărirea climatului de 
securitate și încredere între toate sta
tele. vom acționa pentru dezvolta
rea raporturilor de colaborare cu or
ganizațiile de tineret, studenți și 
copii de pretutindeni, pentru unirea 
eforturilor tuturor forțelor progresis
te și democratice în edifi
carea unei lumi a înțelegerii și 
colaborării. Noi, tinerii și copiii care 
trăim, muncim șl învățăm in cea mai 
fertilă epocă din istoria multi
milenară a poporului român. „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", ne angajăm încă 
o dată, mult stimate tovarășe secre
tar general, să slujim cu întreaga 
noastră energie și capacitate de 
muncă poporul și partidul, cauza so
cialismului și comunismului, a pro
gresului șl păcii in lume.

Cu sentimentul profund al min- 
driei patriotice de a fi contempora
nii omului și conducătorului de tară 
al cărui nume definește epoca celor 

mal mari împliniri din Istoria pa
triei. „Epoca Ceaușescu". comuniștii, 
oamenii muncii, toți locuitorii jude
țului Constanta vă adresează cu deo
sebită căldură și bucurie cele mai 
alese sentimente de dragoste și re
cunoștință și își exprimă profunda 
satisfacție fată de rezultatele remar
cabile ce încununează noul itinerar 
al păcii, colaborării si prieteniei pe 
care 1-ati întreprins — se arată în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R. Ne 
îndeplinim o plăcută datorie de ini
mă si conștiință din a vă aduce 
omagiul celei mai alese prețuiri 
pentru marea operă pe care o 
săvîrșiți în sprijinul păcii in Europa 
și pe întreaga planetă. Oamenii 
muncii din județul Constanta, alături 
de întregul nostru popor, vă adre
sează, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cele mai calde 
mulțumiri pentru modul strălucit în 
care concepeti și înfăptuiti politica 
internă și externă a partidului- și 
statului nostru, pentru demnitatea 
și competenta cu carte reprezentați 
în viata internațională interesele 
poporului român, pentru contribuția 
inestimabilă pe care o aduceți la 
instaurarea unei noi ordini economice

• 0 nouă și remarcabilă expresie a înaltului 
prestigiu, a stimei și considerației de care se 
bucură pe plan internațional România socialistă, 
personalitatea proeminentă a secretarului general 
al partidului nostru, președintele Republicii.

o Contribuții de cea mai mare însemnătate la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și țările vizitate, la promovarea 
destinderii și ințelegerii internaționale, la afirmarea 
și consolidarea cauzei păcii.

• Angajamente însuflețite ale oamenilor muncii 
de a-și spori eforturile pentru realizarea mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al XII-lea și 
Conferința Națională ale partidului, pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidului și statului, 
pentru progresul multilateral al patriei noastre 
pe calea socialismului.

șl politice Internationale, la crearea 
unei lumi mai bune si mai drepte 
pe planeta noastră. Ne exprimăm 
hotărîrea ca, însuflețiți de ardoarea, 
de patosul revoluționar cu care 
activați pentru progresul economico- 
social neîntrerupt al tării, să acțio
năm cu responsabilitate și devota
ment pentru înfăptuirea exemplară a 
istoricelor hotărîri adoptate de Con
gresul al XII-lea si Conferința Na
țională ale partidului.

în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIONA
LITATE GERMANA se spune : îm
preună cu întregul popor, oamenii 
muncii de naționalitate germană din 
țara noastră au urmărit cu viu inte
res, deplină satisfacție și sentimente 
de justificată mindrie patriotică vi
zita pe care ați întreprins-o, împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu. în 
țări din Europa și de pe continentul 
african, exprimîndu-și deplina ade
ziune și profunda gratitudine pentru 
activitatea prodigioasă pe care ati 
desfășurat-o pe întregul parcurs al 
vizitei, față de rezultatele deosebit 
de rodnice ale acestei .noi solii de 
pace, prietenie și colaborare. Pri
mirea caldă, entuziastă, plină de cor
dialitate și prietenie, cît și manifes
tările de simpatie și prețuire, de 
profundă stimă și considerație cu 
care ați fost întîmpinați sînt o vie 
expresie a prestigiului deosebit de 
care vă bucurați pretutindeni în 
lume, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ca personalitate 
proeminentă a vieții politice inter
naționale. ca promotor neobosit pen
tru triumful idealurilor nobile de li
bertate și pace. înțelegere și colabo
rare. Exprimînd simțămintele de pro
fundă dragoste și gratitudine pe care 
le nutresc fată de dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru activita
tea neobosită ce o închinați propăși
rii și progresului patriei noastre, 
creșterii prestigiului și rolului ei în 
lume, vă asigurăm de hotărîrea oa
menilor muncii de naționalitate ger- 
mână din țara noastră de a-și aduce 
din plin contribuția, împreună cu în
tregul popor, la înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și 
statului, a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, pentru edi
ficarea socialismului și comunismu
lui pe pămîntul drag al patriei noas
tre comune. Republica Socialistă 
România.

în telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL 
P.C.R. se spune : Cu inimile pline 
de bucurie și satisfacție pe care ni 
le produce fiecare acțiune consacra
tă afirmării plenare a politicii ex
terne a partidului și statului nos
tru, al cărei strălucit inspirator, 
creator și promotor sînteți, vă adre
săm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii 
din județul Dîmbovița, cele mai 
calde sentimente de dragoste, stimă 
și prețuire pentru rezultatele fruc
tuoase ale noii solii de pace, priete
nie și înțelegere pe care ați în
treprins-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. Ne exprimăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, recunoștința 
fierbinte pentru modul magistral în 
care acționați pentru afirmarea celor 
mai scumpe idealuri ale națiunii 
noastre, pentru inițiativele și acțiu
nile dumneavoastră ce exercită o 
mare influență în soluționarea pe 
cale politică a complexelor proble
me cu care se confruntă lumea con
temporană. Vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, însuflețiți de măreția 

exemplului dumneavoastră de slu
jire devotată a intereselor patriei șl 
poporului, vom milita cu întreaga 
noastră energie pentru înfăptuirea 
în cele mai bune condiții a sarcini
lor ce ne revin în acest an și pe 
întregul cincinal, pentru a transpune 
în viață mărețele hotărîri ale Con
gresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

împreună cu întregul popor, co
muniștii. toti oamenii muncii din ju
dețul Dolj, animați de cele mai a- 
le.se sentimente de fierbinte dragos
te. adine respect și nemărginită re
cunoștință ce vi le poartă dum
neavoastră. cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre socialiste, dau o înal
tă apreciere rezultatelor deosebit de 
fructuoase ale vizitelor de prietenie 
pe care le-ati efectuat. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu — se 
spune în telegrama trimisă de CO
MITETUL JUDEȚEAN DOLJ AL 
P.C.R. în aceste zile cînd asupra 
planetei stăruie norii amenințători 
ai războiului, cînd politica iraționa
lă a forței urmărește să implante
ze în trupul continentului european 
rachetele care pot aduce un dezas
tru nuclear. România înaintează la 
O.N.U. mesajele voinței de pace a 
unui întreg popor, iar dumneavoas
tră, prin acest istoric itinerar ex
tern, înscrieți o nouă și remarca
bilă confirmare a lucidității și con
secventei politicii românești, ceea ce 
dovedește că în mod constant țara 
noastră șl conducătorul ei, binecu
noscut si stimat, se află pe poziția 
faptelor, acțiunii neobosite, respon
sabile. ardente, ciștigîndu-și stima 
întregii omeniri.

Profund atașat! înaltelor idealuri 
pe care dumneavoastră, proeminen
tă personalitate a vieții politice con
temporane. le slujiți cu exemplară 
dăruire, vă exprimăm, mult iubite 
si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
adînca satisfacție și deplina aproba
re fată de strălucitele rezultate cu 
care s-a încheiat noua solie româ
nească de pace peste hotare, aflată 
în atenția firească a opiniei publi
ce internaționale. Angajați, aseme
nea întregii noastre națiuni, cu toa
te energiile pentru înfăptuirea în
tocmai a obiectivelor și sarcinilor ce 
ne revin, vă încredințăm că vom 
depune eforturi stăruitoare pentru a 
încheia cu rezultate cît mai bune 

cel de-al treilea an al cincinalului, 
sporind continuu contribuția județu
lui la progresul și înflorirea patriei 
noastre — Republica Socialistă 
România.

Dînd glas dragostei nemărginite și 
profundului devotament pe care vi le 
poartă oștirea țării, CONSILIUL DE 
CONDUCERE AL MINISTERULUI 
APĂRĂRII NAȚIONALE, în numele 
comandanților, organelor și organi
zațiilor de partid și ale Uniunii Ti
neretului Comunist din armată, al 
întregului personal militar. își ex
primă deplina satisfacție și recunoș
tință pentru rezultatele deosebit de 
fructuoase ale vizitelor oficiale de 
prietenie pe care le-ați întreprins, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, și vă urează din inimă 
„Bun venit!" din noua și strălucita 
solie de pace, prietenie și colaborare 
internațională. Manifestările de alea
să considerație cu care ați fost întîm
pinat pretutindeni pe teritoriul țări
lor vizitate, primirile deosebit de 
călduroase și vibrante ce v-au fost 
rezervate reprezintă o sinceră măr
turie a înaltului prestigiu și deose
bitei stime de care vă bucurați în 
rîndul popoarelor acestor țări, ca și 

tn Întreaga lume. Vă încredin
țăm, și cu acest prilej, mult 
stimate tovarășe comandant suprem, 
că și în continuare întregul personal 
al armatei își va, consacra toate for
țele înfăptuirii neabătute a sarcini
lor ce revin oștirii din istoricele ho
tărîri ale Congresului al XII-lea și 
ale Conferinței Naționale, a politicii 
interne și externe a partidului și sta
tului nostru socialist.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Iași, asemenea întregului po
por, au urmărit cu viu interes și 
profundă mîndrie patriotică vizitele 
oficiale de prietenie efectuate de 
dumneavoastră, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. dînd o 
înaltă apreciere rezultatelor politice 
și economice înregistrate, modului 
strălucit în care ați dat expresie, 
încă o dată, gîndurilor și idealurilor 
de pace pe care le nutrește poporul 
român față de toate popoarele lumii 
— se spune în telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN IAȘI AL 
P.C.R. Integrîndu-se organic orientă
rilor Congresului al XII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului, liniei 
politice generale promovate consec
vent de Partidul Comunist Român și 
România socialistă — la a căror 
fundamentare, elaborare și traducere 
în viață dumneavoastră aduceți o 
contribuție inestimabilă — recen
tele vizite constituie un succes 
remarcabil tn extinderea și adîn
cirea raporturilor de conlucrare 
economică si politică cu cele patru 
țări, spre binele popoarelor român, 
maltez, egiptean, sudanez si cipriot. 
Noi vedem în aceste vizite o nouă 
contribuție a partidului și statului, a 
dumneavoastră personal la crearea 
în lume a unui climat de securitate, 
colaborare și înțelegere între toate 
statele. Exprimîndu-ne și cu acest 
prilej atașamentul nețărmurit față de 
politica promovată cu fermitate și 
principialitate de partidul și statul 

_nostru pe plan intern și extern, ne an
gajăm, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că vom face 
totul pentru a realiza planul pe acest 
an și angajamentul asumat în între
cerea socialistă, sporindu-ne astfel 
contribuția la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe pă
mîntul scumpei noastre patrii.

în telegrama CONSILIULUI DE 
CONDUCERE AL MINISTERULUI 
DE INTERNE se spune : Comu
niștii. întregul personal al Ministe
rului de Interne au urmărit cu viu 
interes și nețărmurită mîndrie pa
triotică vizitele efectuate. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. în Re
publica Malta. Republica Arabă E- 
gipt. Republica Democratică Sudan 
și Republica Cipru, care se înscriu 
ca momente de excepțională însem
nătate în cronica extinderii si di
versificării relațiilor de prietenie și 
rodnică colaborare dintre poporul ro
mân si popoarele acestor tari. Con
vorbirile oficiale. înțelegerile conve
nite si documentele adoptate cu pri
lejul acestei strălucite solii de pace 
și prietenie deschid noi perspective 
pentru amplificarea colaborării din
tre tara noastră si țările vizitate, re- 
levînd. în același timp, necesitatea 
și posibilitatea înțelegerii și conlu
crării între state cu orînduiri po
litice si sociale diferite, ceea ce este 
de natură să contribuie la promo
varea climatului de destindere și co
operare pe continentele european și 
african, la cauza păcii și colabo
rării internaționale. Consiliul de 
conducere al Ministerului de In
terne. comuniștii. întregul efectiv își 
exprimă. într-un singur glas, depli
na adeziune șl aprobare fată de re
zultatele deosebit de rodnice ale a- 
cestor vizite, hotărîrea fermă de a 
îndeplini în mod exemplar misiuni
le încredințate de conducerea parti
dului si statului, de a acționa eu răs
pundere și perseverentă pentru a- 
părarea cuceririlor revoluționare ale 
oamenilor muncii, a avuției națio
nale, ordinii și liniștei publice, drep
turilor și libertăților cetățenești.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R. 
și CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN se relevă : Asemenea în
tregii națiuni române, ale cărei 
interese fundamentale le slujiți fără 
odihnă și cu nemărginit devotament, 
noi, mehedințenii, v-am însoțit 
permanent cu gindul pe întreg 
parcursul noului Itinerar de profundă 
rezonanță internațională, am trăit 
cu emoție fiecare moment al ma
nifestărilor pline de căldură șl 
entuziastelor primiri ce v-au fost 
rezervate, al fructuoaselor întîlniri 
și convorbiri oficiale și am înțeles, 
încă o dată, că dacă România so
cialistă se bucură azi de un bine
meritat prestigiu în lume și are 
prieteni pe toate meridianele, este 
pentru că politica sa poartă, în chip 
magistral, amprenta remarcabile
lor dumneavoastră calități de con
ducător de partid și de stat, de mi
litant revoluționar, care v-ați de
dicat .întreaga viață și luptă liber
tății, suveranității și Independenței 
patriei. întăririi păcii, prieteniei și 
colaborării între popoare, întronării 
unei noi ordini economice și poli
tice în lume. Organizația jude
țeană de partid Mehedinți, toți lo
cuitorii acestor meleaguri, dînd o 
înaltă apreciere bogatelor rezultate 
ale acestei solii, aprobă în între
gime activitatea rodnică și neobosită 
desfășurată de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, și își exprimă ata
șamentul profund la politica partidu
lui și statului nostru, hotărîrea fermă 
de a da viață, în mod exemplar, 
obiectivelor vastului program de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare ■ patriei 
spre comunism.

Primirea călduroasă de care v-ați 
bucurat pretutindeni, înalta stimă 
și prețuire cu care ați fost înconjurat 
de-a lungul întregului itinerar, des
fășurat sub semnul nobilelor idei de 
pace și cooperare internațională 
confirmă In mod strălucit aprecie
rile unanime la adresa politicii ex
terne românești, prestigiul excepțio
nal pe care îl aveți ca proeminentă 
personalitate politică a epocii con
temporane — se subliniază în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
PRAHOVA AL P.C.R. șl CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN. Decla
rațiile și comunicatele comune sem
nate în cadrul dialogurilor purtate 
în Malta, Egipt, Sudan și Cipru, în
țelegerile convenite cu acest prilej 
se înscriu drept noi și semnificative 
contribuții ale țării noastre pe tă- 
rîmul conlucrării pașnice, al afir
mării dorinței nutrite de toate po
poarele țărilor vizitate de a se in
tensifica lupta pentru crearea și con
solidarea unui climat de pace și 
demnitate, a unei existențe libere și 
independente a tuturor națiunilor 
lumii, fără teama pricinuită de cursa 
absurdă a înarmărilor și de perico
lul uriaș al unui război nuclear. 
Salutind din tot sufletul rodnicul 
bilanț al recentei solii de pace și 
prietenie, vă adresăm, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
un vibrant cuvînt de mulțumire 
pentru tot ceea ce faceți spre binele 
poporului român și în interesul Dăcii 
pe întreaga planetă. Exprimînd și 
cu această ocazie adeziunea deplină 
a tuturor oamenilor muncii praho
veni la politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, ne 
reînnoim angajamentul de a înfăp
tui neabătut hotărîrile Congresului 
al XII-lea șt Conferinței Naționale 
ale partidului, de a ne spori aportul 
la îndeplinirea mobilizatoarelor sar
cini din acest an și pe 1984—1985, 
la înflorirea continuă a scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă 
România.

Asemenea întregului nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii să- 
lăjeni — români și maghiari, care 
trăiesc înfrățiți și muncesc cu șbne- 
gație și cu întreaga lor capacitate 
creatoare pentru continua înflorire 
a acestor străvechi meleaguri româ
nești — au urmărit cu deosebită sa
tisfacție, mîndrie patriotică noul 
itinerar de colaborare, înțelegere și 
pace pe care dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. l-ați efectuat. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, nu
trind convingerea că el reprezintă 
un important moment în întărirea 

prieteniei șl solidarității poporului 
român cu popoarele din țările vizi
tate — se spune în telegrama trimisă 
de COMITETUL JUDEȚEAN SALAJ 
AL P.C.R. și CONSILIUL POPU
LAR JUDEȚEAN. Exprimîndu-ne 
încă o dată admirația și stima pen
tru tot ce ați făcut și faceți în folo
sul propășirii României socialiste, al 
creșterii prestigiului său în lume, 
vă rugăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să pri
miți asigurarea fermă a atașamen
tului nostru nețărmurit față de poli
tica internă și externă a partidului 
si statului, al cărei strălucit ctitor 
sînteți, alături de hotărîrea oameni
lor muncii din județul Sălaj de a 
face totul pentru transpunerea In 
viață în mod exemplar a sarcinilor 
ce ne revin din planul pe acest an 
și pe întregul cincinal, sporindu-ne 
astfel continuu contribuția la pro
gresul multilateral al patriei noastre 
dragi — România socialistă.

în telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FEMEILOR se subli
niază : împreună cu întregul nostru 
popor, milioanele de femei de la 
orașe și sate, însuflețite de sentimen
tele de nemărginită prețuire si 
profund respect ce vi le poartă dum
neavoastră, cel mai iubit fiu al po
porului român, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, luptător 
neobosit pentru împlinirea celor mai 
scumpe idealuri ale umanității. își 
exprimă deplina aprobare și deose
bita satisfacție pentru rezultatele 
rodnice ale noii și strălucitei solii de 
pace și prietenie, eveniment de mare 
însemnătate care evidențiază juste
țea orientărilor promovate cu con
secvență de partidul și statul nostru, 
rolul dinamic al României, al dum
neavoastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. pe arena 
internațională, pentru triumful cau
zei păcii, progresului și înțelegerii 
între popoare. In vibrantă unitate de 
cuget și acțiune cu întreaga națiune 
am constatat din nou, cu sentimente 
de deosebită mîndrie patriotică, înal
tul prestigiu, aleasa stimă și prețuire 
de care vă bucurați în întreaga lume. 
Rezultatele fructuoase ale vizitelor 
în cele patru țări desfășurate sub 
6emnul ideilor nobile ale păcii, co
laborării și solidarității reprezintă 
un mare succes politic, o contribuție 
de preț la amplificarea relațiilor 
României cu țările vizitate, la adîn
cirea colaborării în folosul dezvoltă
rii economico-sociale, al cauzei des
tinderii și cooperării internaționale. 
Permiteti-<ne să exprimăm și cu acest 
prilej sentimentele noastre de înaltă 
stimă și fierbinte dragoste față de 
tovarășa Elena Ceaușescu. Prețuirea 
deosebită de care se bucură va
loroasa activitate științifică a tova
rășei Elena Ceaușescu. încununată 
de decernarea titlului de Doctor 
Honoris Causa al Universității din 
Malta, reprezintă o nouă confirmare 
a prestigiului de savant de reputație 
mondială, de militant neobosit pen
tru promovarea științei ca factor al 
progresului și civilizației, al păcii și 
colaborării între popoare.

împreună cu intregul popor, oame
nii muncii din județul Vaslui aprobă 
din toată inima întîlnirile la nivel 
înalt și documentele semnate în 
timpul celor patru vizite, care sînt 
încă o dovadă a vocației constructive 
a politicii externe românești, politică 
la a cărei fundamentare și promova- 
re vă aduceți inestimabila dumnea
voastră contribuție, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, înflăcărat 
revoluționar și umanist, care militați 
neobosit pentru ca popoarele lumii 
să se bucure în liniște de roadele 
muncii lor, să se dezvolte întf-un 
climat de respect al libertății și 
demnității fiecăruia — se spune în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN VASLUI AL P.C.R. șl CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN. 
Totodată, ne exprimăm satisfacția și 
deosebita mîndrie patriotică pentru 
aprecierile de care se bucură activi
tatea științifică și contribuția deose
bită a tovarășei Elena Ceaușescu la 
propășirea păcii și înțelegerii între 
popoare prin afirmarea tot mai largă 
a progresului tehnico-științific. Că- 
lăuzindu-ne mereu după strălucitul 
dumneavoastră exemplu de patriot 
înflăcărat și mare umanist, vă asi
gurăm, tovarășe secretar general, că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru a înfăptui exemplar politica 
partidului, aceasta reprezentînd o 
înaltă datorie patriotică, de a cqn- 
strui cea mai dreaptă orinduire pe 
pămîntul străbun al patriei — socia
lismul și comunismul.

în telegrama oamenilor muncii de 
la COMBINATUL SIDERURGIC 
GALAȚI se spune : Comuniștii, toți 
siderurgiștii, constructorii, energetl- 
cienii, cercetătorii și proiectanții din 
cetatea oțelului gălățean. asemenea 
întregului popor, au urmărit cu viu 
interes și mîndrie patriotică noul iti
nerar de pace și colaborare pe care 
l-ați întreprins, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. Dialogurile la ni
vel înalt purtate în statele vizitate 
au pus în lumină proeminenta 
dumneavoastră personalitate de re
voluționar internationalist, de luptă
tor înflăcărat pentru înțelegere și 
cooperare între toate statele, pentru 
îmbunătățirea climatului politic in
ternațional și salvgardarea păcii 
mondiale. Exprimînd înaltele noastre 
sentimente de stimă și prețuire pen
tru modul strălucit în care ati dat 
expresie și de această dată ginduri- 
lor, năzuințelor și idealurilor de pace 
pe care le nutrește poporul român 
față de toate statele lumii, vă mul
țumim din inimă pentru tot ce ati 
făcut și faceți în vederea afirmării 
prestigiului internațional al scumpei 
noastre patrii și vă încredințăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii mun
cii din cetatea oțelului de la Galați 
vor acționa cu hotărâre, urmînd însu- 
fletitorul dumneavoastră exemplu, 
pentru a înfăptui hotărârile celui 
de al XII-lea Congres și ale Con
ferinței Naționale ale partidului, 
pentru dezvoltarea tot mai puternică 
a patriei noastre pe drumul socia
lismului și comunismului. ,
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TRAINICE, STATORNICE LEGĂTURI 
ECONOMICE ÎNTRE ȚĂRILE ROMÂNE

O mișcare de masă consacrată educării
revoluționare, formării omului nou

An după an și deceniu după de
ceniu, pe măsură ce evenimentul se 
conturează tot mai strălucitor în 
perspectiva timpului istoric, unirea 
din 1918. proclamată solemn la 1 de
cembrie, în cetatea unde Mihai Vi
teazul se încoronase ca domn al tu
turor românilor, se relevă ca un eve
niment fundamental al istoriei noas
tre. Marcînd un moment crucial în 
destinele patriei noastre, desăvîrși- 
rea formării statului național unitar 
român s-a realizat prin lupta, sufe
rința și jertfele de sînge a nume
roase generații. Aniversarea acestui 
măreț act ne prilejuiește, și de astă- 
dată, rememorarea condițiilor care 
au dus la înfăptuirea lui. în rindul 
acestor condiții complexe, obiective 
și subiective, se situează — alături 
de comunitatea teritorială etnică, de 
limbă, cultură, de factură psihologi
că — și premisele de ordin economic.

Forjate din adîncul vremurilor și 
Întreținute permanent, aceste premi
se s-au aflat mereu în organică, fi
rească corelație cu toate celelalte, 
avînd nu numai caracterul unor le
gături motivate de interese obiecti
ve, ci fiind mereu — și deopotrivă 
— luminate „din interior" de con
știința că sînt legături între frați, 
între fiii aceluiași popor.

înainte de toate se cuvine subli
niat fantul că legăturile economice 
dintre Tara Românească, Transilva
nia și Moldova se rezemau în mod 
firesc pe elementele alcătuitoare ale 
mediului geografic al patriei, pe va
rietatea formelor de relief, echilibrat 
distribuite, pe complementaritatea 
resurselor de pe ambele versante ale 
Carpaților. Iar toate acestea au fă
cut necesare, din vremuri străvechi, 
o diversificare și un schimb de acti
vitate, o diviziune a muncii eare i-a 
ținut în permanentă legătură — pe 
toate planurile — pe locuitorii pă- 
mîntului românesc, independent de 
schimbătoare situații conjuncturale 
ți peste vremelnice frontiere. Cum 
altfel să ne explicăm, de exemplu, 
remarcabila unitate a limbii rămâ
ne, circulația acelorași motive fol
clorice, caracterul unitar al civiliza
ției materiale si al trăsăturilor psi
hice și cultural-spirituale, dacă nu 
prin susținuta și continua comuni
care dintre locuitorii Tării Româ
nești, Transilvaniei și Moldovei. în 
ce privește lanțul .muntos al Car- 
paților, acesta nu numai că a favo
rizat, prin structura și conformația 
sa, trecerile dintr-o parte în alta 
prin numeroase păsuri si poteci, dar 
a fost dintotdeauna prielnic așezări
lor omenești. Ca urmare, cele trei 
țări românești, deși separate politic 
prin vicisitudinile istoriei de la 
această „răspîntie" a continentului, 
au gravitat în permanență una spre 
altr furnizîndu-și reciproc prin co
merț produsele de care aveau ne
voie șl fiind, în același timp, terito
riu de translație pentru comerțul de 
tranzit spre toate cele patru puncte 
cardinale.

O mare bogăție de documente și o 
vastă literatură istorică au pus în 
lumină rolul important al comerțu
lui în sistemul legăturilor economice 
dintre cele trei țări române. Acesta 
s-a practicat atît ca un comerț pe 
scară mare, efectuat de negustori 
specializați, cit și ca un comerț mă
runt, între locuitori ai satelor de 
lingă frontieră („un comerț de ve
cini", cum l-a numit Nicolae Iorea).

în com'erțul „mare" dintre cele
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trei țări române rolul principal l-au 
avut Brașovul, Sibiul și Bistrița, fără 
ca aceasta să excludă un comerț 
direct practicat și de alte orașe tran
silvănene. Domnii Țării Românești 
și ai Moldovei au acordat- negustori
lor din cele trei orașe menționate 
mai sus numeroase privilegii co
merciale. Astfel, pentru desfășura
rea negoțului lor la sud și est de 
Carpați, brașovenii au primit de la 
domnii Țării Românești, intre anii 
1368—1444, opt privilegii comerciale, 
iar de la domnii Moldovei de la în
ceputul secolului al XV-lea pînă la 
1458, nouă, în afară de numeroase 
alte reglementări. Aceste schimburi 
care prilejuiau și o însemnată circu
lație monetară în ambele sensuri 
aveau loc într-un spirit de recipro
citate și frățească înțelegere, spirit 
ce se degajă din 
toate documente
le epocii. De pil
dă, Vlad Țepeș 
scria brașovenilor 
că negustorii din 
Transilvania pot 
circula nestin
gherit în Țara 
Românească, „ea 
și cum ați umbla 
prin țara voas
tră"; iar Stefan 
cel Mare, prin- 
tr-o scrisoare din 
8 ianuarie 1470 
adresată brașove
nilor, „adevărați 
prieteni negus
tori mari și mici, 
șoltuzi și primari 
și tuturor orășe
nilor*, le dă aces
tora îngăduirea ■ 
de a veni liber în 
Moldova fără nici 
o piedică, cu toa
te negustoriile și
cu tot avutul lor. La rindul lor, 
negustorii munteni și moldoveni 
frecventau tot mai multe orașe din 
Transilvania, cerând și obținînd 
„să cumpere și să vîndă peste tot", 
să fie slobozi a jnerge cu marfa lor 
„oriunde ar voi".

Documentele vremii reflectă ți 
faptul că practicanților acestui co
merț — de ambele părți — le era 
clar că depind unii de alții, că unii 
fără alții „nu pot fi", legăturile 
avînd deci un caracter vital. în ca
drul acestui comerț Brașovul a ju
cat de timpuriu un rol aparte, ro
lul unui început de piață centrală a 
țărilor române.

Alături de comerțul pe scară mare, 
în legăturile economice dintre cele 
trei țări române un rol apreciabil a 
avut și comerțul mărunt, practicat 
între satele limitrofe, dar favorizat 
și de multe alte împrejurări, cum au 
fost desele și, nu o dată, masivele 
treceri de populație dintr-o țară 
românească în alta, mai ales dinspre 
Transilvania, veritabil rezervor de
mografic.

încercările habsburgilor de a re- 
orienta sau restrînge comerțul Tran
silvaniei cu celelalte două țări ro
mânești au dat greș, aceștia fiind 
nevoiți să constate nu numai vechi
mea, ci și strînsa legătură ce le unea 
sub raport economic. Statisticianul 
progresist Kovâry Lâszlo avea să 
exprime acest adevăr în concluzia 
că „toate provinciile învecinate sint 
mai bogate in produse brute decît 
Transilvania, și mai ales Moldova și 
Țara Românească, pe care se pare că

soarta le-a destinat ca singurele pie
țe ale Transilvaniei"...

Un rol de mare însemnătate în 
afirmarea legăturilor economice din
tre țările române, â necesității lor 
obiective a avut și multiseculara 
transhumantă a păstorilor transil
văneni (mocani, mărgineni, țuțuieni, 
bîrsani, săceleni etc), continua lor 
pendulație periodică între pășunile 
din Carpați (în timpul verii) și locu
rile de iernat din cîmpia, lunca și 
bălțile Dunării (mai ales în județele 
Ialomița și Brăila), precum și în Do- 
brogea (unde unii dintre ei treceau 
cu turmele de oi pe la punctul nu
mit — de aceea — „Vadul Oii"). 
Mișcarea periodică a sutelor de mii 
de animale (mai ales oi) în tot evul 
mediu și pînă după 1860 a creat un 
complex de legături economico-so- 

ciale, avînd ca 
principal obiect 
creșterea vitelor, 
îndeosebi a oilor, 
în scopuri comer
ciale ; în același 
timp, cum subli
niază istoricii și 
etnografii care au 
studiat fenome
nul, păstorii tran
silvăneni acțio
nează ca un fac
tor de activizare 
a schimburilor e- 
conomice dintre 
țările române, 
servind ca inter
mediari în cadrul 
acestui proces. Ei 
desfăceau „pe 
traseu" și la lo
cul de destinație 
nu numai produ
se specifice ale 
„economiei de vi
te" sau derivate

ale acestora, ci și țesături de fus
te și rochii, ștergare și multe al
tele pe care le executau famili
ile lor prin meșteșug casnic. De 
asemenea, păstorii cumpărau, în 
scopul comercializării, o serie de 
produse manufacturate, pe care le 
desfăceau îndeosebi în sate și tîr- 
guri unde nu existau asemenea măr
furi — cele mal obișnuite fiind : 
opinci, chimire, cămăși cusute, pan
taloni de stofă, pînză de diferite 
categorii, căpestre, chingi, cuțite, 
coase, clopote etc, ba chiar vestite
le „căruțe de Rășinari". Pentru a-și 
procura aceste mărfuri, respectivii 
oieri mențineau legături permanen
te cu numeroase centre meșteșugă
rești din Transilvania și Banat. „Ei 
acționau In acest chip — cum scrie 
un istoric contemporan — ca un ele
ment de sudură între piețele de pe 
întreg spațiul geografic locuit de 
români .

Un alt aspect al legăturilor econo
mice a fost și circulația meșteșuga
rilor dintr-o țară în alta sau practi
carea unor altor forme de negoț. în 
afară de cele menționate mai sus. 
Astfel, locuitorii din Transilvania, 
atît români, cît și sași sau secui, au 
fost, de-a lungul timpului, chemați 
(ori au mers din proprie inițiativă) 
în Moldova și Țara Românească în 
calitate de constructori, zugravi, ar
murieri, argintari și aurari, croitori 
și blănari, morari, rotari etc. sau — 
în cazul unor elemente mai înstărite 
— pentru a practica diverse ramuri 
de negoț, cum ar fi desfacerea măr-

furilor de „brașovenie", băcani, cir- 
ciumari, hangii ș.a.

Toate aceste aspecte — și încă 
altele, la care spațiul unui articol nu 
ne-a permis să ne oprim — îndrep
tățesc concluzia pe care o trăgea 
N. Iorga în 1939 într-o conferință 
ținută la Academia de înalte Studii 
Comerciale și Industriale din Bucu
rești. că unirea românilor a existat, 
înainte de a fi evidențiată de scrie
rile cărturarilor, în unitatea perfectă 
a vieții economice așternută pe uni
tatea perfectă a vieții generale, cele 
trei țări române alcătuind un singur 
corp, un singur sistem, prin care 
străbătea același sînge viu.

Aceste complexe și organice legă
turi s-au afirmat din ce în ce mai 
puternic și s-au ridicat pe o treap
tă calitativ superioară odată cu for
marea națiunii române, în cursul 
trecerii la orânduirea capitalistă. 
Preluînd șl ducînd mai departe ma
rile performanțe ale dezvoltării an
terioare, națiunea română și-a am
plificat considerabil legăturile de 
tot felul, inclusiv legăturile econo
mice. Stimulate puternic de dezvol
tarea forțelor de producție (industria 
mașinistă, transporturi feroviare ce 
se extind, comunicații moderne în 
creștere etc), însoțite de constitui
rea unei întregi rețele de instituții 
economice, aceste legături se împle
tesc și se întrepătrund în forme 
multiple, în cadrul pieței naționale 
care, modernizîndu-se treptat, dar 
continuu, vehicula mari cantități de 
mărfuri în tot cursul anului, legînd 
astfel între ele centrele de materii 
prime cu cele de producție indus
trială și consum popular într-o uni
tate ce a putut fi uneori stînjenită, 
dar nici un moment anulată. O- 
rientarea dominantă a economiei 
Transilvaniei era spre regiunile ro
mânești de la sud și răsărit de Car- 
pați, cristalizată și dezvoltată în 
cursul secolelor. Se poate spune — 
parafrazînd o formulă celebră — că 
pentru ea. pentru populația ei, și din 
punct de vedere economic ' „soarele 
răsărea tot de la București". încă din 
anii domniei lui AL I. Cuza, cum 
sună o fericită formulare, „se înche
gase deja și acționa tot mai viguros 
comunitatea economică ințeromâ- 
nească ce cuprindea în linii generale 
teritoriul de astăzi al statului român, 
puternic sudată prin existenta Inte
reselor materiale convergente". în
scrierea acestei comunități economi
ce în granițe politice care să excludă 
orice stavilă, orice frînă devenise, 
în ajunul primului război mondial, 
o cerință obiectivă de mult maturi
zată.

„Desființarea granițelor artificiale 
între cele trei țări române — cum 
arată secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
se Impunea tot mai evident ca o ne
cesitate de neînlăturat. Datorită eco
nomiei lor complementare, legături
lor de schimb intense, statornicite 
istoricește, țările române nu se mai 
puteau dezvolta în continuare decît 
intr-un tot unitar, într-un stat unic, 
liber și independent".

Clipa așteptată și pregătită de se
cole sosise, ceasul istoriei batea ora 
esențială a națiunii române : înfăp
tuirea marelui ideal național.

Conf. univ. dr. 
Vasile BOZGA
Academia de studii economice

în ansamblul vieții sociale, cultu
rale și științifice a patriei, uriașa 
mișcare de masă care este Festivalul 
național „Cîntarea României" a de
venit un repet esențial de înțelege
re a dimensiunii și sensului partici
pării a milioane de oameni ai mun
cii la constituirea civilizației și spi
ritualității României socialiste. A- 
ceastă amplă manifestare a muncii 
și creației, organizată la iniția
tiva secretarului general al parti
dului, a cunoscut în cele pa
tru ediții desfășurate pînă acum 
o evoluție continuă, atît sub as
pectul cuprinderii unui număr tot 
mai mare de participant! din toate 
sferele vieții sociale și de toate 
vîrstele, dar. mai cu seamă, în ca
litatea acțiunilor realizate. S-a 
reușit, în acest fel, o desfășurare 
unitară, consecventă în principii, 
care a făcut ca în numai 7 ani de 
la declanșarea sa. cele patru ediții 
ale Festivalului muncii și creației să 
statornicească o pilduitoare tradiție : 
tradiția participării maselor largi de 
oameni ai muncii de la orașe și sate 
la făurirea culturii socialiste, la vas
tul proces de formare a conștiinței 
noi, înaintate, revoluționare.

Ediția a IV-a de curînd încheiată 
a consacrat un moment superior in 
desfășurarea festivalului. Au sporit, 
pe lingă numărul participantilor. ca
litatea si eficienta activității prin 
orientarea acesteia spre domeniile 
prioritare ale dezvoltării economice 
și sociale ale țării. Majoritatea ac
țiunilor au avut un caracter stimu
lativ pentru gindirea creatoare a oa
menilor muncii, au contribuit la spo
rirea participării acestora la perfec
tionarea procesului de producție, 
dezvoltînd spiritul responsabilității 
comuniste față de. eficienta muncii, 
pentru mai buna gospodărire a avu
ției încredințate de societate. în spi
ritul operei de educație patriotică și 
revoluționară. S-a înregistrat, față 
de edițiile precedente, o mai largă 
atragere a maselor de muncitori, ță
rani. intelectuali, elevi, studenți și 
militari, s-a stimulat în mai mare 
măsură inițiativa și participarea lor 
la crearea și receptarea valorilor ma
teriale și spirituale ale națiunii noas
tre, festivalul evidențiind talentul și 
forța creatoare specifice poporului 
nostru.

S-a acumulat o experiență bogată 
ce trebuie evaluată cu maximă res
ponsabilitate în spiritul aprecierii și 
exigentei formulate de secretarul 
general al partidului : „Festivalul 
național «Cântarea României» s-a 
transformat într-o puternică mișca
re cultural-artistică a maselor largi 
populare. Am obținut rezultate mi
nunate ; oamenii muncii, masele 
populare de la orașe și sate sînt și 
creatori, și participant!, și benefi
ciari direcți ai activității cultural- 
artistice de masă".

Cu un program exact direcționat, 
comisia centrală de organizare a 
festivalului a inaugurat cea de-a 
V-a ediție a Festivalului național 
.,Cântarea României", a cărui etapă 
de masă a început în octombrie și 
se va încheia în decembrie 1984.

Ediția recent inaugurată se desfă
șoară — după cum ne-a informat 
tovarășul Gheorghe Constantin, di
rector în Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste — pe fundalul -aniver
sării unor mari evenimente istorice : 
patru decenii de la victoria revolu
ției sociale și naționale, antifasciste 
și antiimperialiste din august 1944, 
Împlinirea a 65 de ani de la unirea

Transilvaniei cu România sl 125 de 
ani de la Unirea Principatelor. 200 
de ani de la răscoala lui Horia, 
Cloșca si Crișan. Etapa de masă va 
trebui să pună. în acest context, la 
loc de cinste accentul pe înțelegerea 
științifică a istoriei patriei și a parti
dului, pe dezvoltarea răspunderii 
fată de moștenirea înaintașilor, sti- 
mulînd voința de a duce mai depar
te făclia progresului pe pămintul 
patriei, de a dezvolta la oamenii zi
lelor noastre încrederea în capacită
țile lor creatoare, în opera con
structivă fără precedent ce o reali
zează.

O mult mai mare atenție ca în edi
țiile precedente se va acorda .legării 
activităților politico-educative din 
cadrul festivalului de îndeplinirea 
sarcinilor de producție, prin mai buna 
însușire a principiilor autoconducerii 
muncitorești și autogestiunil, a siste
mului de retribuție în acord global. 
Este necesar, totodată, să crească 
preocuparea pentru intensificarea 
muncii de stimulare a activității de 
creație științifică și tehnică de masă, 
în acest scop, se vor urmări mai în
deaproape rezultatele întrecerii so
cialiste și stimularea acesteia prin 
măsuri politico-educative și de creș
tere a cunoștințelor profesionale, or
ganized acțiuni de propagandă teh- 
nico-economică, înlesnind cunoaște
rea realizărilor științifice și tehnice 
de vîrf din țară sau pe plan mondial, 
în colaborare cu factorii responsabili 
din întreprinderi, o atenție deosebită 
se va acorda impulsionării mișcării 
de inovații și de invenții printr-o 
paletă largă de acțiuni care să con
tribuie la folosirea mai deplină a 
marelui potențial creator tehnic și 
științific al oamenilor muncii, ex
tinderea și generalizarea experiențe
lor pozitive. Creșterea spiritului 
competitiv, mai cu seamă în rîndul 
tineretului, prin organizarea con
cursurilor științifice pe meserii, se
siuni de referate și comunicări, va 
situa cercurile tehnico-științifice în 
centrul unei activități de cercetare și 
producție eficiente. Acțiunile din ca
drul festivalului nu trebuie să se sub
stituie formelor instituționalizate de 
pregătire profesională, ci să le sus
țină prin mijloacele specifice ale 
muncii politice și culturale de masă. 
De aici și importanța majoră ce se 
acordă educației revoluționare, mate- 
rialist-științifice, creșterii spiritului 
de combativitate comunistă și a cul
tivării tradițiilor patriotice.

, în cadrul festivalului, un rol și un 
loc important ocupă creația și inter
pretarea artistică. Pe lingă păs
trarea și dezvoltarea creațiilor spe
cifice poporului nostru, a cînte- 
cului și dansului popular româ
nesc, este necesar să crească pon
derea formelor și genurilor noi în

creația maselor, a manifestărilor cu 
un pronunțat mesaj militant, revolu
ționar, cu accentuate virtuți educa
tive. în repertoriile formațiilor tre
buie să-și găsească un loc distinct 
creația artistică românească, valori
le ei perene și noile realizări con
temporane. Un rol sporit se va acorda 
acelor forme de activități artistice cu 
inrîurire directă în formarea con
științei socialiste, politice a maselor, 
cîntecul patriotic și revoluționar, tea
trul politic, brigada artistică, mon
tajul literar, dansul tematic. Pentru 
aceasta, vor fi revăzute reperto
riile fiecărei formații sau solist, 
renunțîndu-se la acele piese de 
succes facil sau de gust îndo
ielnic, la excesiva folclorizare, la 
preluarea necritică a unor inovații 
efemere, a modelelor străine de spi
ritul noștru. în realizarea unor re
pertorii de înaltă ținută artistică șt 
patriotică, o responsabilitate sporită 
revine factorilor culturali locali și 
județeni, instituțiilor specializate șl 
uniunilor de creație, care, sub condu
cerea organelor și organizațiilor de 
partid, au datoria de a asigura bunul 
mers al activității cultural-educative, 
conținutul de idei al fiecărei manifes
tări destinate formării omului nou, 
conștiinței socialiste. Dealtfel. în 
toată această perioadă vor fi or
ganizate o serie de manifestări- 
model. Se va organiza, astfel, în 
București, o „gală a cineamatori- 
lor", la cinematograful „Studio", 
iar în toate centrele de județ 
vor avea loc „gale ale filmului de 
amatori". Concomitent cu „Decada 
teatrelor populare și muncitorești" și 
cu festivalul brigăzilor artistice -se va 
organiza, în București, expoziția re
publicană de artă plastică, artă popu
lară și fotografică și o expozi
ție republicană de creație tehni- 
co-științifică, ambele cuprinzând 
lucrările reprezentative premiate 
la edițiile precedente ale festi
valului. Gala laureaților ediției a 
IV-a va încununa într-un spectacol 
reprezentativ eforturile creatoare ale 
artei noastre actuale. Toate aceste 
manifestări vor oferi exemple deo
sebite activității artistice de masă și 
vor permite organizatorilor festiva
lului o corespunzătoare orientare a 
muncii artistice. Au fost stabilite, 
totodată, criterii de apreciere a acti
vității, care vor permite o mai corec
tă orientare și măsurare a efortu
lui depus de fiecare unitate. Toate 
acestea au ca scop să ridice activită
țile desfășurate în noua ediție a fes
tivalului pe o treaptă superioară, să 
răspundă, în consonanță cu sarcinile 
încredințate de partid, de secretarul 
său general, etapei istorice noi pe 
care o străbate țara noastră.

Emil VAS1LESCU

cinema *

12,35 Desene animate : Slndbad mari
narul (color)

13,00 închiderea programului
16.00 Telex
16,05 Monografii profesionale
16.20 Film serial : „Karino” (color). 

Episodul 3
16,45 Telesport. Campionatele mondia

le de gimnastică de la Budapesta
18.00 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în agricultură
20,30 Fotograme din realitate
21,15 Muzică populară

21,25 Contemporanii noștri
21,40 Film serial : „Omul din Atlantis*

(color). Episodul 9
22,10 Dlscorama (color)
22,30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20.20 Agenda bucureșteană
20,35 Tezaur folcloric
21,05 Concertul orchestrei simfonice a 

Radlotelevlziunli. Dirijor : Ervin 
Acâl. Solistă : Elena Ganțolea

22,30 Telejurnal

ROMÂNIA—FILM prezintă:

Căruța cu mere

Un repertoriu pentru marele public
Peste 1 700 de audiții (muzică 

simfonică, vocal-simfonică) pro
pun în această stagiune marelui 
public cele 16 orchestre simfonice 
din întreaga țară : o cifră care 
ilustrează fără îndoială dorința a- 
cestor colective ca opusurile nota
bile să fie în circulația vieții muzi
cale, ca spectatori de toate catego
riile, cu niveluri dif'erjte de pre
gătire artistică să găsească mo
mente de mare interes. Din cele 
1 700 de lucrări, peste 560 sint 
prime audiții, dintre care peste 350 
lucrări românești. Este vorba de 
creații semnate mai ales de tineri 
compozitori, lucrări prezente în re
pertoriul filarmonicilor din Bucu
rești — Liana Alexandra (Concert 
pentru violă, flaut și orchestră), 
Irina Hasnaș (Concert pentru or
chestră), Adrian Pop (Piesă simfo
nică) ; Cluj-Napoca — Costin Ca- 
zaban (Naturalia II), Vlad Ulpiu 
(Simfonia I „Drumuri in lumină") ; 
Iași — Dan Buciu (Pax Mundi), 
Maia Badian (Mișcare simfonică) ; 
Craiova — Șerban Nichifor (Varia- 
țiuni), Paul Rogojină („Ștefan cel 
Mare" — poem pentru orchestră de 
coarde) ; Tg. Mureș — Maia Cioba- 
nu (poemul „Pămintul trebuie să 
trăiască"), Adrian Iorgulescu (Sim
fonie) ; Arad — Anton Dogaru 
(cantata „Republică, tu. stea a dimi
neții") etc. Alături de acestea, opu
suri aparținind lqi D. Cuclin (sim
fonia „Triumful înfrățirii popoare
lor"). Gh. Dumitrescu (cantata 
„Poemul lui August" și Simfonia I), 
Anton Zeman (Simfonia a IlI-a 
„1784“ — dedicată Răscoalei lui 
Horia, Cloșca și Crișan), Sorin Vîl- 
cu (Simfonia a II-a, „Momente 
cardinale"), Irina Odăgescu („Bătă
lie cu facle"), Sigismund Toduță 
(oratoriul „Pe urmele lui Horia"), 
N. Brînduș (cantata „Mărturie"), 
Th. Drăgulescu (cantata „Suflet de 
țară"). Radu Paladi (cantata „Țară 
nouă, țară dragă"), Mihai Moldovan 
(Spații și Timpuri mioritice). Ale
xandru Pașcanu (poemul „Pro 
humanitate") etc.

Și dacă Intr-adevăr în atenția 
colectivelor simfonice în prim plan 
se află muzica românească. în 
aceeași măsură trebuie subliniată 
dorința teatrelor lirice de a aduce 
la lumina rampei, în această stagiu
ne, 28 de premiere, respectiv noi 
creații de operă, operetă și balet. 
Astfel, la Opera Română se pregă
tește „Orfeu" de Gh. Dumitrescu,

iar ansamblul coregrafic anunță o 
seară de balet contemporan (muzi
că semnată de Corneliu Cezăr. Oc- 
tav Nemescu, Tiberiu Olah. Doru 
Popovici) ; la Cluj-Napoca, Opera 
de Stat anunță printre altele bale
tul „Păcală" de Viorel Doboș și 
opera „Dreptul la viață" de Tu
dor Jarda ; la Opera de Stat 
din Iași : baletul „Nastasia" de 
Cornel Trăilescu și un specta
col cu fragmente din lucrări 
românești de inspirație patrio
tică ; la Timișoara : baletele 
„Munții Apuseni" și „Pasărea mă
iastră" semnate de Marțian Negrea 
și, respectiv. Paul Urmuzescu și 
opera „Fluviul revărsat" de Adal
bert Winkler ; la Opera maghiară

Stagiunea muzicală 
1983—1984

din Cluj-Napoca : un montaj mu- 
zical-coregrafic (libretul Bela Kon- 
tes), pe muzică de Doru Popovici, 
Tudor Jarda, Norbert Petri și Ser
giu Sarchizov și baletul „Primă
vara" de C. Trăilescu ; la Teatrul 
liric din Craiova : opereta „Răs- 
pîntia" de Florin Comișel și un 
spectacol coupă, de balet, semnat 
de Tiberiu Olah și Anatol Vieru... 
Cum spuneam. 28 de premiere ro
mânești, alături de 20 de premiere 
din literatura universală : baletul 
„Peer Gynt" de Grieg, „Nunta lui 
Figaro" de Mozart (Opera Româ
nă), baletul „Romeo și Julieta" de 
Prokofiev (Opera de Stat din Cluj- 
Napoca), „Gianni Schichi" de 
Puccini (Iași), operă pentru copii 
de Rănki Gyorgy (Opera maghiară 
din Cluj-Napoca), „Esmeralda" de 
Glier-Pugni și un colaj numit 
„Straussiana" (Brașov) etc... alături 
de zeci de reluări din literatura 
românească și universală de gen.

„Știți ce a însemnat pentru Fi
larmonica bucureșteană deschiderea 
stagiunii 1983—1984 ? — ni se adre
sa directorul Filarmonicii, dirijorul 
și compozitorul Mihai Brediceanu. 
O caldă invitație, la care ne-au 
răspuns cu mult entuziasm munci
torii, tehnicienii, inginerii marilor 
platforme industriale bucureștene: 
întreprinderile „23 August". „Gri- 
vița roșie", „Vulcan", „Republica", 
întreprinderea mecanică de utilaj

ehimic. Adică, deschiderea s-a con
stituit din patru concerte consecu
tive in sala Ateneuliîî Român, una 
dintre cele mai frumoase săli de 
concert din lume, o sală de mare 
tradiție, care asigură ambianta ne
cesară unor astfel de momente. 
Afluența publicului este clară și de 
la bun început putem spune că să
lile, în toată stagiunea, sînt com
plet vîndute abonaților, urmînd ca 
la evenimente să se programeze al 
treilea, al patrulea concert... Și iată 
și cîteva dintre noutățile noastre : 
ideea operei de cameră pentru 
copii — „Inimă de copil" de Car- 
men Petra Basacopol. urmată de 
„Pinocchio" de Corneliu Cezar și 
„Peter Pan" de Laurențiu Profeta. 
Apoi opera de cameră „Oameni pe 
lună" de Haydn, în regia Cătălinei 
Buzoianu, ciclul de muzică româ
nească „Antologie simfonică" (pe 
care l-am început cu Uvertura na
țională de George Stephănescu), 
recitaluri instrumentale intitulate 
„Decenii contemporane" (cu parti
ciparea pianistei Ilinca Dumitres
cu), seria de concerte „Cinci secole 
de muzică și poezie" — primul în 
regia lui Alexa Visarion, avînd ca 
interpretă pe Leopoldina Bălănuță, 
deschiderea seriei discografice cu 
„Simfonia fantastică" etc. Toate 
acestea, alături de „Confluenta ar
telor" — programe comentate de 
prof. Cristina Vasiliu — de ciclurile 
„Lucrări concertante românești", 
„Tineri compozitori români", „Por
trete camerale" (Theodor Grigoriu, 
Tudor Ciortea etc), „Treptele afir
mării", „Mari epoci creatoare", 
„Dan Grigore și invitații săi“... Cum 
să nu se caute un bilet în plus la 
Integrala operei pianistice de ca
meră de Brahms (eveniment al 
stagiunii), pe care o susține Va
lentin Gheorghiu și cum să nu sus
cite interes stagiunea corală, cînd la 
pupitrul ansamblului nostru vor 
apărea și oaspeți din Anglia, din 
Franța, care și-au propus, spre 
exemplu, programe integrale din 
literatura preclasică engleză și con
temporană ? Podiumul Ateneului 
Român, sala Studio, sala Brîncove- 
nească a Muzeului de artă, sala 
Dalles sînt deschise tinerelor ta
lente, marilor noștri artiști, ma
relui public căruia ii dedicăm pro
gramele din aceste săli".

Smaranda OȚEANU

Scenariul — Dumitru Radu Popescu ; decorurile — Mircea Ribinschi ; 
costumele - Gabriela Ricșan ; muzica - Cornelia Tăutu ; montajul - 
Magda Chișe-Ghincioiu; imaginea - Doru Mitran; regia - George Cornea. 
Cu : Ion Dichiseanu, Dinu Manolache, Radu Gheorghe, Florina Cercel, 
Mircea Diaconu, Tania Filip, Dan Damian, Ion Besoiu, Stela Popescu, 

Geo Saizescu, Andrei Bursaci, Mihai Mălaimare
Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematograficâ 

„București"

• Neamul Șoimâreștilor : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Căruța cu mere : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Aventuri la Marea Neagră : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 9; 12; 16; 18,45.
• Misterele Bucureștilor : LIRA 
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30, MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30, VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Pe malul sting al Dunării albastre: 
MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, FLAMURA (85 77 12)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• B.D. intră în acțiune : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) -• 15,30; 17,30; 19,30.
• Baloane de curcubeu : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• întoarcerea din iad : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• B.D. la munte și la mare : FLACĂ
RA (20 33 40) — 15; 17; 19.
• Atenție la gafe : SALA MICA A 
PALATULUI — 15; 17,15; 20.
• Balul de simbătă seara : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Tănase .Scatiu : STUDIO (59 53 13)
— 10; 13; 16; 19.
• Călărețul cu calul de aur : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Cîteva zile din viața lui Oblomov : 
UNION (13 49 04) — 10; 13; 16; 19.
• Valul verde î GIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Limita dorințelor : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Aleargă cu mine : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia : ARTA (213186) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.
• Fiul Măriei : PROGRESUL (23 94 10)
— 16; 18; 20.
• Tora ! Tora ! Tora ! : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Lanțul amintirilor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9,15; 12,30; 16; 19.
• Program de desene animate — 
9,30; 12,30; 15,30; Micul lord — 17,30; 
19,30 : DOINA (16 35 38).
• Aventuri în Arabia : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Albinuța : EXCELSIOR (65 49 45) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Adio, dar rămîn cu tine : GRI- 
VITA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.

• Despărțire temporară : DACIA 
(50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
• Camionul de cursă lungă : FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19.30.
• Drumul spre victorie : FLORE AS-
CA (33 29 71) — 9; 11,30; 14; 17,45;
19.30, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,45;
14,30; 17,15; 20, CULTURAL (83 50 13) 
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Hercule cucerește Atlantida : ME
LODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Colosul din Rhodos : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Vlalcu Vodă — 19,30; (sala 
Atelier) : Fata din Andros — 17,30.
• Filarmonica „George Enescu“
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert
simfonic. Dirijor : Ruslan Raicev
(R.P. Bulgaria). Solist : Valentin
Gheorghiu — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Traviala 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Sil
via — 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) : Richard al 
III-lea — 17,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 89 05) : Stop 
pe autostradă — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe
țitoare» — 19.
• Teatrul „Nottara* (59 31 03, sala
Magheru) : Karamazovii — 18,30;
(sala Studio) : Zlg-zag — 19.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 19,30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt 
al dv. — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec
— 19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Se caută o stea — 18,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Noul nostru vecin — 10; Făt-Frumos 
din lacrimă -» 17.
• Circul București (11 01 20) : Popeye 
marinarul și corabia veseliei — 19,30.
• Estrada Armatei (13 60 64) : Estrada 
In croazieră — 19,30.

(Urmare din pag. I)
cundă. Dunărea și omul 
v-or impune astfel viitoa
relor hărți de școală ale tă
rii un nou rîu. cu un debit 
constant. Un rîu care își 
va pierde urma în lanul de 
porumb ori de grîu, în li
vezile ori viile de la Dea
lul Bujorului și mai depar
te, în hectarele de orz, de 
legume, de lucernă etc. 
Nu-i singurul loc unde se 
lucrează în schimburi. 
Punct „fierbinte" pentru 
prezentul acestei lucrări 
de proporții este stația de 
repompare de la Vînători, 
precum și canalul magis
tral din terasă, unde o ma
șină modernă, de mare 
randament, lucrează la be- 
tonare. Puncte fierbinți și 
locul de amplasare a „si- 
foanelor", mijloace obiș
nuite prin care apa „trece" 
dealurile, pe principiul 
vaselor comunicante. „Fără 
repompare ?“ — a Întrebat 
hîtru un cooperator cînd 
se montau sifoanele din 
tîmpla dealului Mălina. 
„Fără". „Aș vrea s-o văd 
șl pe asta".

I-a fost dat să vadă...
Ne interesăm de elemen

tele de noutate în execuția

acestui sistem complex hi- 
droameliorativ pe 177 400 
de hectare. Acestea sînt 
numeroase. Să ne oprim 
fie și în treacăt asupra la
cului de acumulare de la 
Suhurlui.. Cele 140 000 000' 
metri cubi de apă ce vor fi 
...depozitate aici, între 
dealuri, vor da naștere la

face priză puternică în ba
raj, pămintul mutat n>u 
trebuie să fie nici umed, 
nici înghețat. Așadar, se 
va lucra întins circa șapte 
luni bune dintr-un an.

Un om dăruit acestui 
mare proiect de transfor
mare a naturii în Covurlui 
numea lacul ce se va naște

și o aplatizare a curbei 
energetice de vîrf.

Așa explicate, lucrurile 
par simple. Pînă la crista
lizarea soluțiilor definitive 
însă a fost nevoie de un 
imens efort de investigare, 
de cercetare, de alegere a 
variantei optime. în fața 
proiectului definitiv poate

Apă vie pentru dealurile Covuriuiului
1 200 hectare luciu de apă. 
Pentru ca aceasta să de
vină realitate, se va con
strui — într-un răstimp de 
cinci ani — cel mai mare 
baraj de pămînt din țară. 
Opt milioane metri cubi 
de pămînt vor fi dizlocați 
și puși în operă aici. Sta
vilă puternică. De unde va 
fi luat pămîntuil ? Un deal 
apropiat va fi pur și sim
plu retezat. Retezat, dar 
nu distrus, pentru că s-a 
prevăzut riguros readuce
rea în circuitul agricol și 
a acestei suprafețe supuse 
unei inedite chirurgii plas
tice de proporții. Pentru a

drept un uriaș ...acumula
tor. Și explica astfel :

— Lacul are o poziție 
centrală in cadrul sistemu
lui și o cotă convenabilă, 
economică. Apa va fi ur
cată aici din Dunăre și, 
din acest reeervor-acumu- 
lator. vom introduce apă 
în sistem, în lunile de vîrf, 
prin reducerea cu circa 50 
la sută a capacităților sta
țiilor de pompare-alimen- 
tare și repompare. în mul
te locuri apa din lacul de 
acumulare de la Suhurlui 
va ajunge prin simplă că
dere (curgere gravitaționa
lă). Deci se are în vedere

că nu-i prea mult dacă 
rostim cuvintele creație 
tehnică. Așa după cum o 
noutate căreia, de aseme
nea, i s-ar potrivi perfect 
acest calificativ este și fo
losirea văii Chineja ca tra
seu pentru canalul de iri
gații pe direcția sud-nord 
(în contrapantă) și, tot
odată, ca descărcător al 
apelor din viitură din di
recția nord-sud.

îl întrebăm pe inginerul 
Dumitru Năstase :

— Cum va rambursa a- 
ceastă amenajare com
plexă de irigații eforturile 
ce se depun pentru reali
zarea sa ?

— Prin recolte mari, si
gure și stabile. Calculul 
eficienței demonstrează : 
5 000 kg grîu la ha, 3 000 
kg soia, 3 000 kg floarea- 
soarelui, 10 000 kg porumb, 
60 000 kg sfeclă. Durata de 
recuperare a investiției — 
13 ani. de la data intrării 
sale în funcțiune.

— Așadar, viitorul apro
piat va alege o altă cu
loare pentru aceste locuri 
de pe harta patriei 7

— Neîndoios. Iar aceas
tă culoare va trebui să fie 
de un verde ceva mai in
tens decît în Bărăgan.

— Nu exagerați ?
— Deloc. în Bărăgan, la 

ploi abundente, ca și la iri
gații, apare frecvent feno
menul ridicării nivelului 
apei freatice, ceea ce de
termină înmlăștiniri, sără- 
turări. Aici, pe dealuri, nu 
există acest pericol. Se 
creează deci toate condi
țiile pentru producții mari, 
constante.

Pe terasa Covuriuiului, 
oameni harnici contribuie 
la transpunerea in viață a 
amplului program de trans
formare a naturii, grăbesc 
prin efortul lor tenace cli
pa marilor recolte.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cronica zilei

Mulțumind Excelenței Voastre pentru felicitările transmise cu ocazia 
eelei de-a XX-a aniversări a revoluției, vă adresăm cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de prosperitate poporului prieten român 
și noi Buccese în dezvoltarea raporturilor dintre țările noastre.

ALI NASSER MOHAMMAD
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Temenit, 
Președintele Prezidiului 

Consiliului Suprem al Poporului, 
Prim-ministru

La 26 octombrie a.c., Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, a primit 
pe Philip McKearney, noul ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Marii Britanii în Republica Socialistă 
România, în 
prezentare a

legătură cu apropiata 
scrisorilor de acreditare.

★

manifestărilor con sa -

TIMIȘOARA : Colocviul șl Festivalul național

„Scriitorii și patria"
„ La Timișoara au început miercuri, 

26 octombrie. Colocviul și Festivalul 
național de poezie „Scriitorii și pa
tria", manifestări organizate de 
Uniunea scriitorilor, în colaborare cu 
Comitetul de cultură și educație so
cialistă al județului Timiș și Aso
ciația scriitorilor din Timișoara. în- 
scriindu-se în suita amplelor acțiuni 
cultural-științifice și artistice orga
nizate In țara noastră pentru oma
gierea gloriosului act al Unirii de la 
1 Decembrie 1918 de la Alba 
colocviul și festivalul reunesc re
prezentanți ai asociațiilor scriitorilor 
din întreaga țară, alți oameni de 
artă și cultură. în cursul dimineții, 
In cadrul unei întîlniri care a avut 
loc la Comitetul județean de partid 
Timiș, tovarășul Cornel Pacoste, 
prim-secretar al comitetului județean 
de partid, a prezentat oaspeților re
alizările obținute de oamenii muncii 
din această parte a tării — români, 
germani, maghiari, sîrbi șl de alte 
naționalități — în industrie, agricul
tură, cultură și știință, în celelalte 
sectoare de activitate, preocupările 
actuale și de perspectivă privind dez
voltarea județului în acest cincinal.

în aceeași zi au început dezbate
rile în cadrul Colocviului național 
„Scriitorii și patria". în deschiderea 
lucrărilor a luat cuvintul tovarășul 
Dumitru Radu Popescu, președintele 
Uniunii scriitorilor. Participanții la 
dezbateri au subliniat marile răspun
deri ce revin scriitorilor în lumina 
tezelor și orientărilor formulate de

Iulia,

secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la Con
sfătuirea pe problemele muncii or
ganizatorice și politico-educative de 
la Mangalia privind modul în care 
literatura poate și trebuie să sădeas
că în inimile cititorilor înălțătorul 
sentiment al iubirii de țară, no
bilele idei ale patriotismului so
cialist, ale păcii și prieteniei între 
popoare.

După-amiază, participanții la co
locviu au făcut o vizită de docu
mentare în comuna Topolovățu 
Mare, așezare bănățeană cunoscută 
pentru producțiile agricole record pe 
care le obțin țăranii cooperatori și 
mecanizatorii de aici. A avut loc 
apoi o întîlnire cu locuitorii comu
nei, in cadrul căreia oaspeții au citit 
din creația lor dedicată patriei și 
partidului.

Dezbaterile din cadrul Colocviului 
național „Scriitorii și patria" vor 
continua în cursul zilelor de 27 și 28 
octombrie, cînd, de asemenea, vor 
avea loc vizite de documentare și 
șezători literare în colective de 
muncă din județ, precum și Festiva
lul de poezie „Scriitorii și patria", 
pe scena Teatrului Național din Ti
mișoara, în programul căruia figu
rează un recital de poezie patriotică 
și revoluționară susținut de scriito
rii participanți la colocviu.

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii*

Manifestări științifice medicale la Sibiu
La puțin timp după desfășurarea 

prestigioaselor manifestări științifice 
prilejuite de aniversarea semicente
narului „Zilele medicale ale Sibiu
lui". în municipiul de pe Cibin a 
avut loc. în organizarea Uniunii So
cietăților de Științe Medicale din 
România, a Filialei Sibiu a U.S.S.M. 
și a direcției sanitare județene, un

simpozion pe tema explorărilor pa- 
raclinice în bolile neurologice și 
neurochirurgicale. Au participat spe
cialiști neurochirurgi din București, 
Iași, Timișoara și Sibiu. A fost pre
zent. de asemenea, prof. dr. docent 
Constantin Arseni, președintele So
cietății române de neurochirurgie. 
(Nicolae Brujan).

în cadrul ___
erate marcării în țara noastră a Zi
lei Națiunilor Unite, directorul a. i. 
al Centrului de informare al O.N.U. 
la București, Raymond Rabenold, 
s-a întîlnit, miercuri, la Casa cen
trală a pionierilor și șoimilor patriei 
din Capitală, eu membrii cercului 
U.N.I.C.E.F.

Oaspetele a prezentat aspecte ale 
activității desfășurate de O.N.U., 
sublinlindu-se, în context, participa
rea activă a României, a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la soluțio
narea problemelor complexe cu care 
este confruntată 
rană.

A fost vizitată 
intitulată ,;Copiii, 
ganlzată de cercul de specialitate din 
cadrul Casei centrale a pionierilor și 
șoimilor patriei.

în încheiere, formații pionierești 
laureate ale Festivalului național 
„Cîntarea României" au prezentat 
spectacolul cultural-artistic „Copiii 
României socialiste doresc pacea".

★

Cu prilejul Zilei naționale a Aus
triei, ambasadorul acestei țări la 
București, Andreas Berlakovich, a 
oferit, miercuri, o recepție.

Au participat Alexandrina Găinușe, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Gheorghe Cazan, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale, Maria Groza, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, repre
zentanți ai conducerii altor ministere 
și instituții centrale, oameni de cul
tură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

★

Cu ocazia apropiatei aniversări a 
65 de ani de la crearea statului inde
pendent cehoslovac, miercuri a avut 
loc la București o conferință de 
presă. In cadrul căreia însărcinatul 
cu afaceri ad-interim. V. Vaclavik, a 
reliefat momentele mai importante 
din istoria tării prietene, precum și 
succesele obținute în ultimii ani de 
Cehoslovacia în construcția noii so
cietăți.

lumea contempo-

expoziția filatelică 
viitorul lumii", or-

(Agerpres)
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în preliminariile olimpice la fotbal

ROMÂNIA
Acest med. România — Italia, a 

marcat intrarea selecționatei noastre 
olimpice în a doua jumătate a pro
gramului ei din grupa C a prelimi
nariilor pentru Los Angeles 1984. în 
prima jumătate, tricolorii noștri 
olimpic! jucaseră două partide în de
plasare și una pe teren propriu : 1—4 
!n Iugoslavia, 3—0 la Rm. Vîlcea cu 
Olanda și 0—0 tot cu Olanda. în de
plasare. în această a doua jumătate 
trebuie să susțină două partide acasă 
și una pe terenul adversarului. Ieri 
după-amiază, stadionul Tineretului 
din Brașov a găzduit una din acele 
două partide rămase de disputat 
acasă : cu selecționata olimpică a 
Italiei, care jucase un singur meci în 
grupă (2—2 cu Iugoslavia, la Padova).

Antrenorii Gh. Staicu și C. Frățilă 
— asistați de directorul tehnic Mircea 
Lucescu — au folosit următoarea 
formație: Lung — Ungureanu. Iovan, 
Stancu, Bogdan — Mulțescu. Movilă, 
Irimescu — Lăcătuș, Coraș. Văetuș.

De cealaltă parte, antrenorii C. 
Maldini și S. Brichentti — asistați de 
directorul tehnic Enzo Bearzot — au 
apelat la următorii jucători : Galii — 
Vierchowod, Baresi, Bagni. Nela — 
V'jhettl, Marchetti. Battistini. Ma

ro — Fanna, Iorio (min. 55, 
Monelli).

După cum se observă lesne, chiar 
din simpla trecere în revistă a celor 
două formații, antrenorii au selecțio
nat olimpici dintre fotbaliștii inter
naționali ai celor două țări (Lung, 
Ungureanu, Coraș, respectiv. Galii. 
Baresi, Nela) și dintre titularii divi
zionarelor A, multi fiind jucători ti
neri, de perspectivă, în vederea 
preliminariilor pentru campionatul 
mondial 1986.

Meciul s-a bucurat de tîmp fru
mos, soare și tribune aproape pline. 
Dar fotbalul practicat rareori a de
pășit nivelul mediocru.

în prima repriză s-a jucat viol, 
eu un tempo susținut și cu un mare 
angajament fizic j dar au lipsit 
fazele clare de poartă. Italienii 
s-au apărat In zonă, făcînd presing 
în propria treime de teren și contra- 
atacînd rapid cu mingi lungi. Cîteva 
șuturi pe care le-au reușit spre 
poarta noastră au fost apărate cu 
siguranță de Lung — refăcut spec-

ITALIA 0-0
taculos de msdîcul Florian Brătilă 
(prin cunoscuta metodă cu acu
punctura a acestuia), după o întin
dere musculară suferită cu numai 
două zile în urmă. Echipa noastră 
a dominat teritorial în această 
parte a jocului, dar ne-a lipsit con
structorul de joc și ne-au lipsit fi- 
nalizatorii. Normal, la pauză sco
rul a fost 0—0.

în partea secundă a meciului 
(în care Hagi l-a înlocuit pe Văetuș, 
iar Geolgău pe Lăcătuș) s-a jucat 
parcă și mal rapid, cu și mai mult 
angajament fizic. Dar la fel de 
modest. N-au mai lipsit insă ocaziile 
de gol. în minutele 59 și 62 Lung 
salvează poarta noastră în două 
situații foarte dificile create de 
viguroșii înaintași italieni scăpați 
pe contraatac. In replică, portarul 
oaspete intervine și el salvator în 
minutele 76 și 78. Puțin mai tîrziu 
Lung și Iovan evită (în aceeași 
fază din minutul 84) un gol ca și 
făcut, pentru ca în final (chiar în 
minutul 90) Irimescu să rateze cea 
mai mare ocazie a meciului trimi- 
țînd mingea numai de la 6 metri 
pe lîngă poarta goală !

Așadar, un 0—0 echitabil între o 
selecționată olimpică italiană cu ju
cători robuști, rapizi și buni cunoscă
tori ai fotbalului modem șl o selec
ționată olimpică românească ambiți
oasă să țină pasul șl chiar să se im
pună, dar lipsită de coeziune și de 
mijloacele tehnico-tactice ■ necesare 
realizării acestui obiectiv.

în urma acestui meci, clasamentul 
grupei C arată

în cîteva rînduri
• în turneul internațional femi

nin de tenis de Ia Stuttgart, Virginia 
Ruzici (România) a învins-o cu 6—3, 
7—5 pe Petra Delhees (Elveția). Alte 
rezultate : Hana Mandlikova (Ceho
slovacia) — Katarina Skronska (Ce
hoslovacia) 6—4, 6—4 ; Helena Su- 

' koVa (Cehoslovacia) — Sophie 
Amiache (Franța) 6—3, 6—1.
• în turneul Internațional mascu

lin de tenis de la K61n, jucătorul ro
mân Florin Segăreeanu l-a învins cu 
0—6, 6—2, 6—2 pe vest-germanul Pe
ter Elter. Alte rezultate : Beutel 
(R.F.G.) — Kirmayr (Brazilia) 6—7,
6— 4, 6—4 ; Slozil (Cehoslovacia) — 
Fromm (S.U.A.) 6—4, 6—4 ; Smith 
(S.U.A.) — Gottfried (S.U.A.) 6—3,
7— 6.

O Turneu! internațional feminin 
de șah de la Smederevska Palanka 
a continuat cu disputarea unor par
tide întrerupte din rundele prece
dente. Tînăra maastră româncă Dana 
Nuțu a reușit să obțină remiza în 
partida jucată cu negrele în runda a 
doua cu Maia Ciburdanidze, cam
pioana mondială. Erenska a cîștigat 
la Dragasevici, Gostovici a pierdut la 
Maksimovici, iar VerOczi a remizat 
cu Milivojevici. In clasament, după 
8 runde conduce Maia Ciburdanidze 
(U.R.S.S.) cu 6 puncte, urmată de 
Erenska (Polonia) — 5 puncte (1), 
Veroczi (Ungaria) — 5 puncte, Dana 
Nuțu și Elisabeta Polihroniade 
(România), Fatalibekoya (U.R.S.S.) 
cîte 4,5 puncte, Petrovici (Iugoslavia) 
— 3,5 puncte (2), Maksimovici (Iu
goslavia) — 3 puncte (1) etc.

astfel :

VIBRANT ECOU AL MOBILIZATOARELOR CHEMĂRI ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU,
AL APELULUI FRONTULUI DEMOCRAȚIEI SI UNITATII SOCIALISTE

Pentru o Europă denuclearizată, 
o Europă a păcii și colaborării

ADUNĂRI $1 MITINGURI ALE OAMENILOR MUNCII

„Pacea, securitatea se pot înfăptui 
nu prin acumularea de noi rachete,

ci prin măsuri de dezarmare"

orășenesc al O.D.U.S., Emil Pavel, 
medic, și-au exprimat încrederea 
că valoroasele inițiative de pace 
ale României socialiste se vor face 
auzite pretutindeni, că popoarele 
se vor opune cu fermitate ampla
sării de noi rachete pe teritoriile

țărilor lor, vor acționa pentru 
retragerea și distrugerea celor 
existente.

Participanții la adunare au adre
sat apoi o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune, între altele :
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Mii de oameni ai muncii — meta- 
lurgiști, chimiști, textiliști, tineri și 
vîrstnici. români, maghiari și de 
alte naționalități — din municipiul 
Zalău, participanți la o entuziastă 
adunare populară consacrată păcii 
și dezarmării, și-au exprimat totala 
lor adeziune la politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru, față de noile inițiative și de
mersuri, profund constructive și 
umaniste, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cel mai strălucit expo
nent al voinței de pace a întregu
lui nostru popor.

Deschizînd adunarea, tovarășul 
Augustin Aluaș, secretar al Comi
tetului municipal al P.C.R.. pre
ședintele consiliului municipal al 
F.D.U.S., sublinia : „în numele tu
turor comuniștilor și celorlalți oa
meni ai muncii din municipiul Za
lău, ne exprimăm întreaga prețuire 
și recunoștință față de neobosita și 
dinamica activitate a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dedicată păcii, 
apărării viitorului pașnic al po
porului român și al tuturor po
poarelor lumii. Așa cum subliniază 
președintele tării, pacea, securitatea 
se pot înfăptui nu prin acumularea 
de noi rachete, ci prin măsuri de 
dezarmare. Aceasta este singura 
cale în conformitate cu interesele 
întregii omeniri".

în cuvîntul ei, muncitoarea Maria 
Chiș, de la întreprinderea de ar
mături industriale din fontă și oțel, 
spunea : „Nu vrem să ne creștem 
copiii pentru cîmpurile de luptă, ci 
pentru bătălia pașnică pe frontul 
afirmării progresului și bunăstării". 
La rîndul său. tovarășul Gheorghe 
Hendea, președintele consiliului 
municipal al sindicatelor. arăta : 
„De la această tribună dorim să ne 
adresăm tuturor celor de care de
pinde oprirea cursei înarmărilor, 
pentru a le spune că omenirea s-a 
săturat de războaie pustiitoare, de 
morți, invalizi, orfani, văduve, lip
suri și foamete. Dorim ca din vo
cabularul omenirii să dispară pen
tru totdeauna cuvintele -război- și 
«arme nucleare»".

Prof. Szilagy Iuliu, președintele 
Consiliului Oamenilor Muncii de 
Naționalitate Maghiară din județul 
Sălaj, Vasile Nechita, prim-secre- 
tar al comitetului municipal al 
U.T.C., Vasile Dușa, președintele 
comitetului municipal al O.D.U.S., 
pioniera Simona Sturza au dat glas 
acelorași sentimente, aceleiași voin
țe de eliberare a Europei și a lumii 
de amenințarea distrugerii nucleare.

în telegrama adresată de partici
panți tovarășului Nicolae Ceaușescu 
se spune, printre altele î

La miile de glasuri care răzbat astăzi din marile adunări popu
lare, ea o unanimă adeziune a fiilor țării la chemările și strădaniile 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, se alătură și 
glasurile locuitorilor orașului Moinești. Puternicul ecou pe care îl 
au pretutindeni pe planeta noastră strălucitele dumneavoastră iniția
tive de pace evidențiază înaltul umanism al politicii externe a parti
dului și statului nostru, politică al cărei ctitor sînteți. Exprimîndu-ne 
adeziunea deplină la Apelul pentru dezarmare și pace al F.D.U.S., 
vă asigurăm, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, urmind strălucitul 
dumneavoastră exemplu, vom fi mereu în primele rinduri ale luptei 
pentru pace, ne vom dedica întreaga energie înfăptuirii neabătute a 
politicii interne și externe a partidului și statului.

„Să triumfe rațiunea, spiritul
constructiv, luciditatea"

Medgidia, important centru
Dobrogei,

Văzind tn dumneavoastră Întruchiparea desăvirșită a virtuților 
strămoșești, simbolul suprem al iubirii de oameni, de viată, de pace 
și libertate, ce au caracterizat și caracterizează națiunea noastră, ne 
afirmăm angajamentul solemn de a face totul pentru apărarea bunu
lui celui mai de preț, viața, existența liberă și demnă și, totodată, ne 
vom spori neîntrerupt eforturile pentru înfăptuirea mărețului program 
al partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.

„Guvernele care acceptă pe teritoriul 
țărilor lor armele nucleare iși asumă 

o grea răspundere"
într-o impresionantă unitate de 

voință unanimă, în cadrul unei 
mari adunări pentru pace și dez
armare ce a avut loc în piața 
civică a orașului, cei ce trăiesc și 
muncesc în orașul 
moldoveni, Moinești, au cerut cu 
fermitate să se pună capăt cursei 
aberante a înarmărilor.

Aprobăm întrutotul, a arătat 
Ținea Beita, președinta comite
tului orășenesc al F.D.U.S., aver
tismentul solemn al președintelui 
Nicolae Ceaușescu că își asumă o

petroliștilor

grea răspundere tn fața propriilor 
popoare și a întregii omeniri acele 
guverne care acceptă armele nu
cleare pe teritoriul țărilor lor. 
Spunem un NU hotărît războiului, 
armelor nucleare în Europa și în 
întreaga lume.

La rîndul lor, Emil Leru, pri
marul orașului, Valeriu Maxim, 
petrolist, Eugenia Enea, pre
ședinta comitetului orășenesc al 
femeilor, Oana Pândele, pionieră, 
Luminița Niculescu, elevă, Maria 
Catană, președinta comitetului

La 
muncitoresc din inima 
a avut loc o mare adunare consa
crată luptei pentru dezarmare și 
pace. în marea piață a orașului au 
venit să-și exprime voința fermă 
de a lupta pentru pace, dorința de 
a munci în liniște pentru a asigura 
o bogată moștenire materială și spi
rituală, un viitor luminos genera
ției de mîine a patriei, mii și mii 
de oameni ai muncii — metalur- 
giști, constructori de mașini agri
cole, cimentiști, constructori ai nou
lui port de la Canalul Dunăre — 
Marea Neagră.

Toate marile noastre proiecte 
— spunea în cuvîntul său munci
torul specialist Gheorghe Cristea, 
de la I.M.U. Medgidia — se pot 
realiza numai în condiții de liniște 
și pace, în libertate. Iată de ce a- 
prob din adincul ființei mele poli
tica partidului, inițiativele și de
mersurile de pace ale secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care întruchipează nă
zuințele milenare ale poporului ro
mân de a trăi ,și munci in pace.

La rîndul său, Peneiu Mateescu, 
pensionar, om care a cunoscut

In aceste momente de mare
dumneavoastră de a uni toate forțele progresiste, de a conlucra strins 
cu toate popoarele lumii, indiferent de convingerile politice, filozofice, 
religioase in lupta pentru dezarmare și pace, se bucură de un larg șl 
prestigios ecou internațional. Sîntem mîndri că dumneavoastră, per
sonalitate proeminentă a lumii contemporane, înflăcărat luptător pen
tru destinele păcii, ale civilizației umane, exprimați cu atîla strălu
cire cele mai arzătoare năzuințe de pace și colaborare pe care poporul 
român le-a nutrit dintotdeauna.

direct ororile războiului mondial, 
afirma : Trebuie să se gîndească 
bine cei care doresc războiul la 
tot ce îi înconjoară, la tot ce s-a 
creat și se creează, la cei dragi, 
să se gîndească mai ales Ia viața 
lor care este și ea amenințată de 
moartea atomică sau nucleară. In 
numele vieții, bunul cel mai de 
preț, ne ridicăm glasul pentru a 
cere cu toată fermitatea să triumfe 
rațiunea, spiritul constructiv, luci
ditatea, să fie oprită cursa înarmă
rilor, să fie retrase și distruse 
stocurile de arme primejdioase 
care s-au adunat în Europa.

Dorința fierbinte ca pacea să 
triumfe în lume a fost exprimată și 
de Aurelian Seceleanu, prim-secre
tar al comitetului orășenesc de 
partid. Stana Popescu, președinta 
comitetului orășenesc al femeilor, 
Aida Gheorghiu, reprezentanta 
uteciștilor din oraș, pioniera Fîl- 
fan Doina și Vasile Belecciu, pre
ședintele organizației orășenești 
O.D.U.S.

Participanții la adunare au adop
tat textul unei telegrame adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
cane se «pune :

răspundere, inițiativele șl acțiunile

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

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

In timpul marii adunâri a oamenilor muncii din orașul Medgidia Foto : M. Șerbănescu

Solidaritate cu cauza dreaptă

• In ultima zi a Campionatelor 
balcanice de tir de la Istanbul spor
tivii români au obținut trei victorii, 
prin Elena Macovei — 584 puncte la 
pistol standard senioare. Ion Joldea 
— 570 puncte în proba de pușcă stan
dard 3 x 20 focuri rezervată juniori
lor și echipa masculină — 1 675 punc
te în proba de pistol liber.ca- 

s-au 
vor 
din 

eele

După cum se 
lificare ale 
mai risipit, 
mai face 
grupă și ce 
două partide rămase : Italia — Româ
nia, la 28 martie 1984 ; 
Iugoslavia, la 18 aprilie

șansele 
olimpicilor noștri 
Dar să vedem ce 
ceilalți parteneri 
vom face noi în

Gheorqhe

România — 
1984.
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«

în cupele europene la baschet
căror principali realizatori au fost 
Giamsi (35 puncte), Cornelius și 
Zismann (cîte 12 puncte). Pentru 
echipa Rapid cele mai multe puncte 
le-au marcat Caraion (29) și Flutu- 
raș (20).

• în Sala 
Napoca s-a 
dintre echipa 
formația Sparta C.K.D. Fraga 
cadrul optimilor de finală ale com
petiției internaționale feminine de 
baschet „Cupa Liliana Ronchetti". 
Baschetbalistele românce au obținut 
victoria cu scorul de 84—81 (41—38), 
avînd ca principale realizatoare pe 
Magdalena Pall (32 puncte) și Virgi
nia Popa (18 puncte). Coșgetera for
mației cehoslovace a fost Hana Pe- 
klova, autoarea a 18 puncte.

sporturilor din Cluj- 
disputat primul meci 
locală Universitatea și 

din

• în ziua a patra a Campionate
lor mondiale șl europene de haltere 
de la Moscova s-au desfășurat între
cerile de la categoria 67,500 kg, în 
care victoria a revenit lui Joachim 
Kunz (R. D. Germană), cu un total 
de 340 kg. Medaliile de argint și 
bronz au fost cucerite de Ianko Rusev 
'(Bulgaria) — 337,500 kg 
Andreas Behm (R. D. 
337,500 kg.

în cadrul acelorași
sportivul român Dragomir Cioroslan 
a cucerit medalia de bronz la cate
goria 75 kg — stilul „smuls", cu per
formanța de 157,500 kg, rezultat ce 
constituie un nou record național. La 
totalul celor două stiluri. Dragomir 
Cioroslan s-a clasat pe locul 
cu 352,500 kg.

și, respectiv, 
Germană) —

campionate,

• In cadrul competiției internațio
nale masculine de baschet „Cupa 
Koraci" s-a disputat aseară în Capi
tală meciul dintre echipele Rapid și 
Maccabi Ramat Gan (Israel). Partida 
s-a încheiat cu scorul de 79—71 
(41—33) în favoarea oaspeților, ai

• Rezultate înregistrate în optimi
le de finală (meciuri tur) ale „Cupei 
Cupelor" la baschet masculin : Ruda 
Hvezda Pardubice — Turun Turku 
(Finlanda) 87—89 ; Saturn Koln — 
A.S. Monaco 108—83 ; Ulg Viena — 
Panathinaikos Atena 83—79 ; Vevey 
(Elveția) — Olimpia Milano 71—88.

patru.

• La Budapesta, în meci 
preliminariile Campionatului 
pean de fotbal (grupa a 3-a), selec
ționata Ungariei a Învins cu scorul 
de 1—0 (0—0) formația Danemarcei.

pentru 
euro-

Timpul probabil pentru Intervalul cu
prins intre 27 octombrie, ora 20 — 30 
octombrie, ora 20. In țară : Vremea va 
continua să se încălzească ușor îndeo
sebi în prima parte a intervalului. Ce
rul va fi schimbător. Vor cădea ploi și 
burnițe izolate mal ales în sudul șl es
tul țării. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor £1 
cuprinse între minus un grad și plus 
9 grade, izolat mai coborîte, cele maxi
me vor oscila între 7 șl 17 grade. Cea
ță, dimineața și seara. In București : 
Vremea va continua să se încălzească 
ușor mal ales în prima parte a inter
valului. Cerul va fi variabil, favorabil 
ploii slabe. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între plus 4 șl plus 6 gra
de, cele maxime vor oscila intre 13 șl 
16 grade. Ceață mai ales dimineața. 
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu).

a poporului namibian!

UNITĂȚI TURISTICE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 26 OCTOMBRIE 1983

Extragerea I : 38 26 13 27 3 4.
Extragerea a II-a : 33 14 22 9 35 15.
Fond de cîștiguri : 1 078 611 lei, din 

eare 224 797 lei report la categoria I.

Județul Bistrița-Năsăud oferă 
turiștilor numeroase atracții, între 
care Munții Rodnei și Călimani, cu 
numeroase fenomene carstice, cu 
păduri brăzdate de poteci și ape 
cristaline, satele pitorești cu arhi
tectură specifică, varietatea tezau
rului folcloric.

Pe aceste frumoase, meleaguri, 
cîteva ospitaliere unități turistice, 
amplasate pe traseele circulate, ofe
ră, în tot timpul anului, posibili
tăți de cazare și masă dintre cele

mai bune. Astfel, In orașul Năsăud 
— vechi centru cultural cu bo
gate tradiții, situat pe Valea 
Someșului Mare, pe drumul ce 
duce prin Rodna și pasul Pris
lop în Moldova — a fost construit 
hotelul „Sălăuța", unitate turistică 
de categoria I, care dispune de 60 
locuri în camere cu încălzire cen
trală și de un restaurant.

în aceeași localitate, cooperația 
de producție, achiziții și desfacere 
a mărfurilor a dat in folosință, la

parterul noilor blocuri, mal. multe 
unități comerciale moderne.

Și în centrul localității Prumdu 
Bîrgăului, pe șoseaua națională 
Bistrița-Vatra Dornei, o imitate tu
ristică apreciată de vizitatori este 
hotelul „Heniu", o construcție mo
dernă, avînd la parter un restau
rant, un bar de zi și o cofetărie, iar 
la cele două etaje 60 de locuri de 
cazare în camere confortabile, cu 
Încălzire centrală.

De aproape două decenii, poporul 
namibian desfășoară o luptă eroică 
pentru înlăturarea dominației rasis
te, colonialiste a Republicii Sud- 
Africane, pentru cucerirea dreptu
lui la existență liberă, indepen
dentă. Această luptă se bucură de 
sprijinul forțelor democratice și 
progresiste de pretutindeni. în fie
care an, începînd cu ziua de 27 oc
tombrie, este marcată pe plan inter
național „Săptămîna de solidaritate 
cu poporul Namibiei", cu organi
zația sa de eliberare, S.W.A.P.O., 
săptămîna care constituie un prilej 
pentru opinia publică progresistă de 
a-și exprima și mai puternic spriji
nul față de lupta patrioților nami- 
bieni si a cere acordarea indepen
dentei tării lor. Această ce
rință majoră, afirmată în cadrul 
repetatelor dezbateri de la O.N.U. 
și al diverselor reuniuni cu carac
ter internațional, apare cu atît mai 
stringentă cu cit, de mai multi ani, 
și cu deosebire după 1978. rasiștii 
sud-africani fac tot ce le stă in pu
tință pentru a împiedica reglemen
tarea problemei namibiene. în ulti
mul timp au fost sporite continuu 
efectivele forțelor de ocupație, al 
căror număr a ajuns la 100 000 de 
soldați, au fost intensificate repre
siunile împotriva reprezentanților 
mișcării de eliberare.

Manevrele rasiștilor sud-africani, 
care sfidează dreptul inalienabil al 
popoarelor la existență liberă șl 
suverană, sînt însă .sortite eșecului, 
deoarece S.W.A.P.O. este sprijinită 
de majoritatea zdrobitoare a popu
lației locale, iar pe plan internațio
nal se bucură de un larg prestigiu. 
Organizația a fost recunoscută în 
1965 de către O.U.A. și în 1973 de 
către O.N.U. ca unic reprezentant 
legitim al poporului namibian. în 
același timp, in diferite țări ale 
lumii ia o tot mai mare amploare 
mișcarea «are se pronunță pentru 
Independența Namibiei. Este sem
nificativ în acest sens faptul că, la 
inițiativa țărilor africane, la 20 oc
tombrie Consiliul de Securitate a 
reluat dezbaterile In problema Na
mibiei, cu care prilej s-a cerut 
fixarea unei date limită pentru pro
clamarea independenței.

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate cu toate po
poarele care luptă pentru afirma
rea dreptului lor de a se dezvolta 
de sine stătător. România socialistă 
a fost și este alături de poporul 
namibian, acordîndu-i un perma
nent sprijin politic, diplomatic, mo
ral și material. Solidaritatea dintre 
poporul român și poporul namibian, 
dintre Partidul Comunist Român și 
S.W.A.P.O. și-a găsit pe parcursul

anilor concludente expresii cu oca
zia întîlnirilor pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a avut, pe 
pămîntul african și la Bucu
rești, cu Sam Nujoma, președintele 
S.W.A.P.O., în cursul cărora secre
tarul general al partidului nostru a 
exprimat de fiecare dată hotărîrea 
României socialiste de a acorda, în 
continuare, poporului namibian în
tregul sprijin în lupta pentru vic
toria cauzei sale drepte — poziție 
reafirmată și în timpul recentei în- 
tîlniri de la București. Acordarea 
neîntîrziată a independentei Nami
biei. încetarea . acțiunilor agresive 
ale R.S.A. au constituit una din 
ideile majore relevate cu consec
ventă în cadrul convorbirilor prile
juite de recentul itinerar întreprins 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Călăuzit de sentimente de caldă 
simpatie față de cauza dreaptă a 
poporului namibian, poporul român 
folosește prilejul oferit de „Săptă- 
mina de solidaritate cu poporul Na
mibiei" pentru a-și exprima încă o 
dată convingerea că nimic nu va 
putea împiedica victoria luptei de 
eliberare a poporului din Africa de 
Sud-Vest și că nu este departe ziua 
cînd pe cuprinsul acestui vast teri
toriu va flutura. în sfîrșit, steagul 
libertății.



MU ITiNIBflB fii «ASUIIII NICOLflE CEAUSESCU,
ÎMPREUNA CM TOVABASA ELENA CEAUSESCU

Marcantă contribuție la cauza dezvoltării 
pașnice, independente a tuturor popoarelor

Vizitei* oficiale de prietenie efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, impreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Malta, Egipt, Sudan și Cipru au gene
rat un puternic ecou internațional, și-au găsit o largă 
reflectare in paginile ziarelor și revistelor, in emisiunile 
posturilor de radio și televiziune din toate țările.

Atenția deosebită acordată de presa mondială luă

rilor de poziție exprimate de conducătorul partidului 
și statului nostru de-a lungul noului itinerar in pro
bleme ce preocupă in cel mai inalt grad lumea con
temporană atestă audiența largă a conceptelor și prin
cipiilor pe care le promovează, cu atita dăruire și 
abnegație in viața internațională, reprezentantul cel 
mai autorizat al poporului nostru.

Declarația Agenției române de presă-Agerpres 
în legătură cu intervenția militară străină 

împotriva Grenadei

VIZITA IN OLANDA A PRIM-MINISMIII GUVERNULUI 
ROMÂN, TOVARĂȘUL CONSTANTIN DĂSCĂLESCU

Primirea extrem de cordială re
zervată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu in Malta, caldele mani
festări de stimă și prețuire pentru 
distinșii oaspeți români, convorbirile 
oficiale. înțelegerile convenite au 
fost înfățișate, pe spații largi, în co
loanele presei malteze. Cotidianul 
„L’ORIZZONT" a dedicat evenimen
tului numeroase pagini, bogat ilus
trate eu fotografii, spațiu în care 
a relatat modul de desfășurare a vi
zitei președintelui României, relevin- 
du-i însemnătatea pentru întărirea și 
extinderea continuă a legăturilor din
tre cele două țări și popoare. Pre- 
zentînd înaltele onoruri ce i-au fost 
rezervate șefului statului român, a- 
genda convorbirilor oficiale. ziarul 
inserează toasturile rostite de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Agatha Barbara la dineul 
oficial oferit în onoarea înaltilor soli 
al poporului român. Președintele 
Nicolae Ceaușescu — se subliniază 
— a vorbit despre sprijinul pe care 
România îl acordă Maltei pentru re
zolvarea problemelor în regiunea 
Mediteranei. pentru transformarea 
acesteia într-o regiune a păcii si co
laborării. Se evidențiază, în același 
timp, dorința României de a întări 
și dezvolta în continuare colabora
rea cu Malta, pe plan bilateral și 
internațional. După ce sînt prezen
tate principiile politicii externe ro
mânești. este pusă în evidentă ideea 
exprimată, cu acest prilej, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu în le
gătură cu necesitatea intensificării 
eforturilor pentru oprirea amplasă
rii rachetelor cu rază medie de ac
țiune în Europa și trecerea la retra
gerea și distrugerea celor existente. 
Ziarul apreciază însemnătatea efor
turilor depuse de România, de pre
ședintele său pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă lipsită de 
arme nucleare, de baze militare 
străine. într-o regiune a păcii și co
laborării.

La rîndul său. cotidianul „ÎL- 
HAJJA" a prezentat, pe snații am
ple, momentele desfășurării vizitei 
sub titlul generic „România sprijină 
neutralitatea Maltei".

La rîndul lor, ziarele egiptene au 
continuat să publice articole referi
toare la rezultatele fructuoase cu 
care s-a încheiat vizita efectuată în 
Egipt de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu "tovarășa Elena 
Ceaușescu. Presa a publicat largi co
mentarii privind însemnătatea Decla
rației comune semnate de președinții 
României și Egiptului la Cairo, pe 
care ziarul „AL-AHRAM" o aprecia
ză drept o „strălucită Cartă ale cărei 
principii ar trebui să caracterizeze 
relațiile între țări și popoare".

într-o amplă retrospectivă a rela
țiilor româno-egiptene. ziarul „AL- 
AHRAM" a evidențiat rolul personal 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
promovarea și diversificarea raportu
rilor bilaterale, contribuția sa la rea
lizarea unui climat de pace si înțe
legere în Orientul Mijlociu. „Vizita 
înaltilor oaspeți români în Egipt — 
relevă în continuare ziarul citat — 
reprezintă un moment de referință 
în cadrul relațiilor tradiționale de 
prietenie și cooperare statornicite 
între cele două țări și o ilustrare a 
politicii constructive, de pace, a 
României îndreptate spre soluționa
rea politică a marilor conflicte t cu 
care se confruntă omenirea".

Agenția iugoslavă de presă 
TANIUG plasează vizita în Malta a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, îm- 
preună-cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în contextul mai larg al noului 
itinerar românesc de pace, iar 
agenția PRENSA LATINA pune în 
evidență luările de poziție ale 
conducătorului partidului și statulty 
nostru pe pămîntul maltez în pro
bleme ce frămîntă, astăzi, în cel 
mai inalt grad omenirea. Astfel, se

O puternică afirmare a politicii externe 
constructive, dinamice a României socialiste

(Urmare din pag. I) 
sporire a schimburilor comerciale $1, 
mai ales, a cooperării în producție, 
ca suport material trainic al ampli
ficării ansamblului relațiilor cu ță
rile respective. Simpla enumerare a 
domeniilor avute în vedere — ener
getica. construcțiile de mașini, in
dustria petrolului, metalurgia, trans
porturile și telecomunicațiile, agri
cultura șa. — pune în lumină per
spectivele largi de dezvoltare a 
colaborării economice, in interesul 
progresului multilateral al fiecărei 
țări, demonstrînd astfel virtuțile 
unei colaborări de tip nou, înteme
iate pe egalitate și avantaj reciproc.

La fel de importante sint si înțe
legerile privind dezvoltarea in con
tinuare a colaborării în domeniile 
științei. învătâmîntului. artei si cul
turii, al mijloacelor de informare în 
masă, extinderea legăturilor ne linia 
organizațiilor politice și obștești — 
toate acestea fiind de natură să ducă 
la o mai bună cunoaștere și Ia o mai 
strinsă apropiere reciprocă.

Dialogurile la nivel înalt au pus, 
în același timp, în lumină, ca o altă 
trăsătură comună, pozițiile asemănă
toare sau apropiate asupra proble
melor cu care este confruntată ome
nirea. profunda îngrijorare față de 
evoluțiile primeidioase de pe arena 
internațională, de intensificarea fără 
precedent a cursei înarmărilor. în
deosebi nucleare, de manifestările 
politicii de forță și dictat, de încer
cările de consolidare a zonelor și 
sferelor de influență, faptul că, în 
aceste condiții, îndatorirea supremă 

subliniază că președintele României 
a relevat ca problemă fundamen
tală a zilelor noastre apărarea 
păcii și oprirea cursei înarmă
rilor. în cursul vizitei — se 
menționează — părțile s-au pronun
țat pentru transformarea Balcani
lor într-o regiune a păcii și cola
borării, pentru soluționarea paș
nică a conflictelor din diferite 
regiuni ale globului și au subliniat 
necesitatea edificării unei noi 
ordini economice internaționale.

Agenția sovietică de presă T.A.S.S. 
a relatat, la rîndul ei, despre dialo
gul româno-cipriot la nivel înalt, 
arătînd că. în cursul vizitei de 
două zile în Cipru, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a avut 
convorbiri cu președintele Repu
blicii Cipru, Spyros Kyprianou, și 
i-a primit pe președintele Camerei

Ample comentarii 
și relatări ale presei 
și posturilor de radio 

și televiziune 
de peste hotare

reprezentanților, pe conducătorii 
partidelor politice din această țară.

Ziarul „TRYBUNA LUDU" se 
referă la agenda convorbirilor din
tre președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Egiptului, Hosni Mubarak, 
relevînd că in cadrul lor au fost dis
cutate problemele relațiilor dintre 
cele două țări și situația din Orien
tul Mijlociu. Ziarul polonez sublinia
ză. totodată, convingerea exprimată 
de părți că trebuie distruse toate 
rachetele nucleare și. in mod deo
sebit. toate rachetele nucleare cu 
rază medie de acțiune.

România și Malta se pronunță 
pentru distrugerea tuturor rachete
lor hucleare și. în mod deosebit, a 
tuturor rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune — își începe o am
plă relatare agenția CHINA NOUA, 
relevînd din comunicatul comun 
româno-maltez — ca și alte agenții 
de presă de peste hotare — o seamă 
de aspecte majore ale convorbirilor 
prilejuite de vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. România și Malta 
— continuă agenția citată — sînt în 
favoarea amînării amplasării rache
telor cu rază medie de acțiune și vor 
depune eforturi pentru continuarea 
negocierilor în vederea ajungerii la 
o soluție de compromis. Din același 
document sînt prezentate pasajele 
referitoare la importanța transfor
mării Mediteranei într-o zonă de 
pace și stabilitate, prin reducerea și 
eliminarea din această regiune a tu
turor armelor nucleare, a bazelor 
militare și forțelor militare străine. 
Conceptul libertății mării deschise — 
evidențiază agenția chineză, citind 
comunicatul — nu trebuie, în opinia 
celor doi conducători, să constituie 
un pretext pentru acumularea de 
arme nucleare și de forțe militare.

„Președintele Nicolae Ceaușescu 
eheamă la întărirea eforturilor pen
tru reconciliere națională în Liban". 
„Președintele Nicolae Ceaușescu 
subliniază necesitatea de a se depune 
toate eforturile pentru consolidarea 
încetării focului în Liban" sînt ti
tlurile sub care ziarele siriene „TICH- 
RIN" și, respectiv, „AL SAOURA" 
publică declarațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Președintele 
României. Nicolae Ceaușescu ' — 
arată cele două ziare siriene — a 
subliniat că situația în regiunea 
Orientului Mijlociu a devenit deose
bit de gravă și a afirmat că Româ
nia se pronunță ferm — și insistă — 

care revine tuturor statelor și tutu
ror guvernelor, conducătorilor politici, 
popoarelor din întreaga lume este" de 
a nu cruța nici un efort pentru sto
parea acestor evoluții și salvgardarea 
păcii.

într-adevăr, noul itinerar a avut 
loc în împrejurări internaționala ca
racterizate printr-o gravă încordare 
și a cuprins una din zonele „infla
mabile" ale lumii, unde persistă con
fruntări armate, se produc eveni
mente tragice care pot avea urmări 
imprevizibile. în asemenea condiții, 
vizitele în cele patru țări au vădit 
din nou dorința fermă de pace a 
României socialiste, a președintelui 
ei. toate discuțiile purtate, toate do
cumentele semnate evidențiind cu 
putere că unica modalitate de solu
ționare a problemelor grave existen
te o constituie tratativele, incompa
rabil preferabile — oricU de înde
lungate și complicate ar TI — vărsă
rilor de singe, pierderilor de vieți 
omenești. în spiritul acestui postulat 
fundamental, pentru a cărui tradu
cere în viață președintele României 
militează cu atita consecvență, 
schimburile de vederi au permis 
desprinderea unor căi și modalități 
concrete de acțiune pentru a se1 a- 
junge la o reglementare globală, 
trainică și justă a situației din Ori
entul Mijlociu, pentru încetarea ne- 
întîrziată a conflictului dintre Irak 
și Iran, pentru soluționarea proble
melor poporului cipriot. Practic, vi
zita a cristalizat un șir de inițiative 
și propuneri care se înscriu ca im
portante contribuții constructive la 
rezolvarea acestor situații, ca expresii 

pentru ca toate părțile Interesate să 
renunțe la calea folosirii forței și să 
acționeze pentru soluționarea pro
blemelor litigioase numai pe calea 
tratativelor. După ce prezintă pozi
ția României în criza libaneză, cele 
două publicații siriene arată că to
varășul Nicolae Ceaușescu. referin- 
du-se la problema palestiniană, a 
afirmat necesitatea organizării unei 
conferințe internaționale, cu parti
ciparea tuturor părților interesate, 
inclusiv a O.E.P., și a chemat O.N.U. 
să întreprindă pași concreți în a- 
ceastă direcție.

România, președintele Nicolae 
Ceaușescu sînt pe deplin solidari cu 
lupta popoarelor împotriva colonia
lismului. a politicii rasiste, de apar
theid, pentru libertate $1 indepen
dență a poporului namibian, 
se arată într-un comentariu al 
AGENȚIEI DE PRESA ZAIREZE 
„A.Z.A.P.", consacrat vizitei tovară
șului Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Su
dan. Conducătorul statului român 
— se relevă, în continuare — se pro
nunță pentru întărirea cooperării în
tre țările în curs de dezvoltare, pune 
accentul pe necesitatea instaurării 
unei noi ordini' economice internațio
nale.

Agenția FRANCE PRESSE — care 
a relatat pe larg desfășurarea aces
tor vizite — a prezentat o serie de 
luări de poziție ale președintelui 
României din interviul acordat, cu 
puțin timp înainte de sosirea la 
Cairo, ziarului egiptean ,^A1 Ahram". 
Sînt puse în evidență aprecierile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu care 
privesc probleme ale situației din 
Orientid Mijlociu, relevindu-se că 
președintele României s-a pronunțat 
din nou in favoarea organizării unei 
gonferințe internaționale pentru so
luționarea conflictului din regiune, 
cu participarea tuturor părților inte
resate, inclusiv a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei. France 
Presse se oprește, în continuare, 
asupra aprecierii potrivit căreia nu 
există problemă mai importantă, 
astăzi, ia Liban decit aceea de a se 
menține și consolida acordul privind 
încetarea luptelor și realizarea în- 
tîlnirii pentru soluționarea proble
melor intre libanezi, pornind de la 
interesele fundamentale ale poporu
lui libanez. Din același interviu, re
găsim în relatarea agenției franceze 
cuvintele președintelui României re
feritoare la necesitatea de a se ac
ționa. în continuare, pentru retra
gerea necondiționata a trupelor is- 
raeliene din Liban, pentru e înțele
gere și acorduri corespunzătoare 
privind asigurarea deplină a inde
pendentei și suveranității Libanului.

Aceste idei constructive, realiste, 
privind situația din Orientul Mijlo
ciu sînt reluate din interviul men
ționat și de agenția ASSOCIATED 
PRESS, care scrie : Președintele 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat im
portanta soluționării prin negocieri a 
conflictelor din Orientul Mijlociu, 
inclusiv a problemei Libanului și a 
conflictului iraniano-irakian, deoa
rece situația a devenit deosebit de 
gravă.

Presa și radioul din R.F. Germa
nia au reflectat din interviul acor
dat ziarului „Al Ahram", în preajma 
vizitei, luările de poziție ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
problema rachetelor nucleare. Zia
rul „DIE WELT" publică astfel o 
corespondentă în care arată. între 
altele, că „Șeful partidului și statu
lui român, Nicolae Ceaușescu, s-a 
pronunțat pentru o continuare neli
mitată a negocierilor sovieto-ameri- 
cane asupra rachetelor cu rază me
die din Europa". Ziarul evidențiază 
propunerea președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind lărgirea negocie
rilor. pentru a include toate statele 
membre ale celor două alianțe.

(Agerpres)

ale solidarității și sprijinului Româ
niei față de popoarele zonei vizitate.

Pe tot parcursul noului itinerar a 
ieșit cu putere in evidență că pro
blema fundamentală a vremurilor 
noastre o constituie înfăptuirea de
zarmării, înlăturarea primejdiei unei 
catastrofe nucleare, apărarea dreptu
lui suprem al popoarelor la viață, la 
existentă liberă și demnă. Nu incape 
îndoială că realizarea in cadrul ne
gocierilor de la Geneva a unui acord 
pentru oprirea amplasării noilor ra
chete nucleare cu rază medie de acți
une, pentru retragerea și distrugerea 
celor existente, stabilirea unui echi
libru militar la niveluri cit mai scă
zute, adoptarea unor măsuri eficien
te de dezarmare ar corespunde, așa 
cum s-a subliniat in cadrul convor
birilor purtate în cele patru capi
tale, intereselor vitale ale umani
tății.

Prin glasul președintelui său, 
România socialistă a reafirmat cu 
vigoare că își asumă o grea răspun
dere în fața propriilor popoare, ca și 
a întregii omeniri, guvernele, oame
nii politici care ar accepta pe teri
toriul țărilor lor noile arme nuclea
re. Mai mult ca oricînd este necesar 
ca toate popoarele europene, toți 
oamenii politici și guvernele care 
iubesc pacea și își iubesc propriul 
popor să-și intensifice activitatea 
pentru a determina înlăturarea pri
mejdiei nucleare. Marile manifestări 
în sprijinul păcii și dezarmării care 
au loc în aceste zile pe continentul 
european și în întreaga lume, vi
brantele acțiuni desfășurate pe tot

Agenția română de presă — 
„Agerpres" a fost împuternicită să 
declare, in numele guvernului român, 
următoarele :

Opinia publică din România a luat 
cuppștință cu sentimente de îngri
jorare și dezaprobare de interven
ția militară a Statelor Unite ale 
Americli, la care au fost asociate 
și unele state din zona Caraibilor, 
împotriva Grenadei, stat indepen
dent și suveran, membru al Orga
nizației Națiunilor Unite, ceea ce 
a provocat mari pierderi de vieți 
omenești.

Această intervenție armată în tre
burile interne ale Grenadei con
stituie o încălcare flagrantă a inde
pendenței și suveranității tînărului 
stat din Caraibi, a principiilor Cartei 
O.N.U. și a normelor internaționale 
unanim recunoscute, a dreptului 
suveran al fiecărui popor de a-și 
hotărî singur destinele și de a-și 
rezolva problemele interne fără 
nici un fel de amestec din exterior.

Pe lingă faptul că nu poate fi 
invocat nici un pretext pentru a 
justifica recurgerea la forță împo

Evoluția situației din Grenada
SAINT GEORQE’S 26 (Agerpres). 

— Preluînd comunicate ale posturi
lor de radio caraibiene si declarații 
făcute în capitalele din zonă, agen
țiile internaționale de presă relatea
ză că situația din Grenada continuă 
să fie marcată de schimburi de 
focuri între trupele intervenționiste 
și forțele de rezistentă din insulă. O 
serie de zone sînt supuse unui pu

întrunirea Consiliului de
NAȚIUNILE UNITE 26 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit marți seara, la cererea 
Republicii Nicaragua, pentru a exa
mina „invadarea Republicii Grenada 
de către trupe ale Statelor Unite", in
formează agențiile internaționale de 
presă.

Reprezentantul Grenadei la O.N.U. 
a condamnat în modul cel mai sever 
intervenția armată împotriva tării 
sale, soldată, potrivit datelor preli
minare, cu moartea unui mare nu
măr de persoane, in mare parte civili.

Reprezentantul Republicii Nica
ragua a apreciat, în cuvîntul său, că 
intervenția militară împotriva Gre
nadei reprezintă „o sfidare a norme
lor unanim recunoscute ale dreptului 
international si a tuturor acordurilor 
și înțelegerilor regionale existente".

Ambasadorul permanent al Mexi
cului la O.N.U. a spus : Sintem mar
torii unui act vădit de agresiune 
împotriva integrității teritoriale a 
unui stat suveran, al unei încălcări 
brutale a principiilor Cartei O.N.U., 
al unei încercări de îngrădire a drep
tului popoarelor la autodeterminare. 
Mexicul condamnă ferm această i- 
mixtiune militară care nu poate fi 
justificată prin nimic — a mențio
nat el.

Nu există nici un fel de Instru
ment internațional — a declarat, 
la rîndul său, reprezentantul Guya- 
nei — cu ajutorul căruia să se poată 
justifica această agresiune.

Reprezentantul Cubei a declarat 
că O.N.U. trebuie să oprească agre
siunea împotriva „unui stat inde
pendent și nealiniat care a devenit

^AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT

I

CONFERINȚA INTERNAȚIONA
LA CONSACRATA PROBLEMEI 
CIPRIOTE. La Lisabona s-au în
cheiat lucrările Conferinței inter
naționale consacrate transpunerii 
în viață a rezoluțiilor O.N.U. în 
problema cipriotă, la care au fost 
reprezentate 40 de țări și organi
zații internaționale.

PLENARA C.C. AL P.C. DIN 
AUSTRIA. La yiena a avut loc o 
plenară a C.C. al P.C. din Austria, 
la care au fost examinate probleme 
privind pregătirea următorului 
congres al partidului, prevăzut să 
aibă loc în ianuarie 1984, precum 
si o serie de alte probleme poli
tice. Plenara a subliniat că P.C. 
din Austria își va continua lupta 
împotriva înarmărilor racheto-nu- 
cleare.

PLENARA C.C. AL PARTIDU
LUI PROGRESULUI SI SOCIA
LISMULUI DIN MAROC a avut 
loc la Casablanca. Aii Yata, se
cretarul general al partidului, a pre
zentat un raport privind situațiaL

cuprinsul țării noastre confirmă 
justețea pozițiilor și aprecierilor 
formulate cu prilejul acestor vizite, 
demonstrează cu cită ardoare doresc 
popoarele să trăiască în pace și li
niște, într-o lume eliberată de spec
trul distrugerii nucleare.

Așa cum s-a subliniat In timpul 
dialogurilor la nivel înalt, încheierea 
cu rezultate pozitive a reuniunii de 
la Madrid atestă că atunci cînd se 
pornește de la interesele păcii și li
bertății popoarelor, cînd se dă do
vadă de realism, se pot găsi 
soluții reciproc acceptabile pentru 
toate problemele. în condițiile in
terdependențelor tot mai strinse ale 
lumii în care trăim, apare limpede 
ce influență pozitivă ar avea reali
zarea securității europene asupra 
ansamblului climatului politic mon
dial, tot așa după cum crearea unor 
zone ale păcii, libere de arma 
nucleară în Balcani și în Mediterana, 
ar înrîuri in mod binefăcător situația 
pe continentul nostru și pe toate 
continentele.

Se cuvine, totodată, relevat că 
toate cele patru țări vizitate tac 
parte din categoria țărilor mici și 
mijlocii, in curs de dezvoltare, a sta
telor nealiniate. România pronun- 
țîndu-se, cum se știe, pentru creș
terea rolului și contribuției sporite a 
acestor țări la desfășurarea vieții in
ternaționale. Și, cu deplină Îndrep
tățire, se poate afirma că noul itine
rar se înscrie și ea o materializare, 
ca o transpunere pe plan practic a 
acestei poziții principiale.

Desfășurîndu-se într-un moment 
cînd driza economică mondială se 

triva unui stat, folosirea practicilor 
anacronice de intervenție militară 
din afară în treburile Grenadei 
adaugă un nou focar de tensiune și 
confruntare în actualele condiții 
internaționale, și așa grave și com
plicate, mărește pericolul la adresa 
păcii și securității internaționale, 
a independenței și suveranității 
popoarelor.

în spiritul politicii statornic* a 
Republicii Socialiste România de 
respect al independenței naționale 
a tuturor popoarelor, împotriva re
curgerii la forță sau la amenințarea 
cu forța și amestecului străin in 
treburile interne, poporul român, 
Guvernul României condamnă inter
venția militară a S.U.A. și a celor
lalte state in Grenada, cere să se 
pună capăt de urgență acestei 
intervenții militare, să fie retrase 
imediat toate trupele străine de pe 
teritoriul Grenadei, să fie asigurate 
suveranitatea și independența . sa 
națională, în interesul poporului 
Grenadei, al tuturor popoarelor din 
zonă, al păcii, stabilității și înțele
gerii în regiune și în întreaga lume.

ternic foc de artilerie, ca și bombar
damentelor efectuate de avioane a- 
parținînd forțelor armate ale S.U.A. 
După preluarea controlului de către 
forțele care au debarcat în Grenada 
asupra celor două aeroporturi din 
țară, la Saint George’s continuă să 
existe zone de rezistentă. Numărul 
morților și rănirilor nu a putut fi 
precizat.

Securitate al 0. N. U.
victima unei agresiuni armate ne
provocate, comisă de un membru 
permanent al Consiliului de Secu
ritate".

Intervenția armată împotriva Re
publicii Grenada a fost, de aseme
nea, ferm condamnată de reprezen
tantul Jamahiriei Libiene.

Reprezentantul U.R.S.S. a cerut 
Consiliului de Securitate să dea o 
ripostă hotărită agresiunii, arătînd 
că Națiunile Unite trebuie să apere 
țările mici, nealiniate împotriva 
politicii arbitrare — bazată pe forță.

In intervenția sa. reprezentantul 
S.U.A. la O.N.U. a încercat să jus
tifice acțiunea agresivă împotriva 
Republicii Grenada, sub pretextul 
„apărării" acestei țări împotriva unor 
pericole din afară.

în Consiliul de Securitate a fost 
prezentat un proiect de rezoluție 
elaborat de delegația Guyanei, care 
preconizează condamnarea, de că
tre membrii consiliului, a interven
ției militare împotriva Grenadei și 
calificarea acesteia drept „o acțiune 
ce afectează grav independența, 
suveranitatea și integritatea terito
rială a acestui stat". Rezoluția cere 
încetarea imediată a intervenției 
militare și retragerea tuturor trupe
lor intervenționiste din Grenada. 
Totodată, se cere secretarului gene
ral al O.N.U. să urmărească cu 
atenție evoluția situației din aceas
tă țară și, în răstimp de 48 de ore, 
să raporteze consiliului asupra apli
cării rezoluției. ,

Dezbaterile Consiliului de Secu
ritate continuă.

1
internă si internațională actuală, 
precum și sarcinile partidului.

PREȘEDINTELE LIBANULUI. 
Amin Gemayel, l-a primit, miercuri, 
pe vicepreședintele S.U.A.. George 
Bush, care a efectuat o vizită la 
Beirut, informează agențiile inter
naționale de presă. în cursul con
vorbirilor care au avut loc cu acest 
prilej au fost examinate aspecte 
ale evoluției situației din Liban 
după atentatul ce a avut loc la se
diul contingentului S.U.A. din ca
drul Forței multinaționale.

LA PARIS a fost dat publicității 
un nou comunicat cu privire la vic
timele atentatului comis, duminică, 
la Beirut împotriva unui post al 
contingentului de militari francezi 
făcînd parte din Forța multinațio
nală din Liban, anunță agenția 
France Presse. Se menționează că 
numărul militarilor francezi care 
și-au pierdut viața în urma atenta
tului se ridică la 54, cel al răniri
lor — la 15, iar cel al dispăruți- « 
lor — la 4.

I
I
I

manifestă cu putere In continuare, 
vizitele în cele patru țări au permis 
desprinderea concluziei — în spiritul 
poziției susținute consecvent de 
România — că o soluționare a crizei 
presupune nu numai redresarea eco
nomică a statelor dezvoltate, ci. în 
primul rind, accentuarea procesului 
dezvoltării in țările rămase in urmă, 
pe baza eforturilor proprii și în con
dițiile unui sprijin mai substanțial 
din partea statelor dezvoltate, tocmai 
ținînd seama că subdezvoltarea, ră- 
mînerile în urmă se datoresc. într-o 
măsură hotărîtoare. dominației și 
exploatării coloniale. în același timp 
s-a evidențiat din nou. ca o cerință 
de prim ordin pe calea lichidării ră- 
mînerilor în urmă. necesitatea în
tăririi colaborării și solidarității din
tre țările in curs de dezvoltare insele, « 
în vederea valorificării. în interesul 
propriu. a resurselor de care dispun. 
Fără îndoială, noul itinerar. înțele
gerile încheiate privind dezvoltarea 
conlucrării multilaterale cu tarile 
vizitate și. îndeosebi, a cooperării în 
producție se înscriu ca un exemplu 
concret și o contribuție de cea mai 
mare valoare într-o asemenea di
recție.

Profunda satisfacție. îndreptățită 
mîndrie și unanima aprobare ale 
întregului nostru popor față de re
zultatele de mare însemnătate ale 
acestei noi misiuni de pace și coo
perare. strălucit aduse la îndeplinire, 
față de tot ceea ce tovarășul Nicolae 
Ceaușescu întreprinde pentru înăl
țarea patriei, pentru cauza păcii sînt 
însoțite de hotărîrea fermă de spo
rire în și mai mare măsură â efor
turilor pentru înfăptuirea întregii 
politici interne și externe a parti
dului șl statului, pentru edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe nămîntu! României, intr-o 
lume senină, a înțelegerii și colabo
rării, a progresului și dezvoltării 
pașnice a tuturor națiunilor.

HAGA 26 (Agerpres). — Corespon
dentă de la loan Erhan : Vizita ofi
cială în Olanda a tovarășului Con
stantin Dăscălescu, prim-miniștru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, a continuat, miercuri, prin- 
tr-un program de lucru, realizat la 
citeva obiective economice situate în 
zona orașului Eindhoven.

Aici a fost vizitată, mai Intîi, fer
ma zootehnică experimentală Cra- 
nendonek, specializată în creșterea, 
în regim intensiv, a vacilor de rasă. 
Oaspetelui, care a fost întîmpinat cu 
sentimente de caldă prietenie de re
prezentantul regional al Ministerului 
Agriculturii și Pescuitului, de condu
cerea municipalității șl a fermei-pi- 
lot, i-au fost prezentate preocupă
rile specialiștilor de aici in amelio
rarea raselor de vaci de lapte. Re- 
mareînd valoroasa experiență acu
mulată de agricultura olandeză, în 
general, și de această fermă-pilot, în 
special, tovarășul Constantin Dăscă
lescu a evidențiat, totodată, preocu
pările care există în țara noastră în 
ce privește dezvoltarea și moderniza
rea zootehniei. în acest context, pri
mul ministru al guvernului român a 
subliniat posibilitatea realizării unor 
schimburi de experiență între spe
cialiștii români și cei de la ferma- 
pilot Cranendonek, în folosul reci
proc, al cooperării dintre cele două 
țări.

în aceeași zi. tovarășul Constantin 
Dăscălescu a vizitat concernul Phi
lips. firmă care, de peste două dece
nii si jumătate. întreține strînse ra
porturi de colaborare, reciproc avan
tajoase. cu întreprinderi din țara 
noastră. Premierul român a fost în
tîmpinat de C. J. van der Klugt. vi
cepreședinte al concernului si mem
bru al Consiliului de direcție, de alte

România acordă o importanță deosebită convocării 
Conferinței pentru măsuri de încredere și securitate 

și pentru dezarmare în Europa 
Intervenția delegației române la reuniunea de la Helsinki

HELSINKI 26 (Agerpres). — La 
Helsinki au continuat lucrările reu
niunii pregătitoare a primei faze a 
Conferinței pentru măsuri de încre
dere si securitate si pentru dezar
mare în Europa. După adoptarea or
dinii de zi și a programului lucră
rilor. delegațiile participante au fă
cut un schimb de vederi asupra o- 
biectivelor reuniunii pregătitoare si 
a concepției care trebuie să stea la 
baza viitoarei conferințe de la 
Stockholm.

Luînd cuvîntul în cadrul dezba
terilor. șeful delegației române, am
basadorul Constantin Ene. a subli
niat importanta deosebită pe 
care România, președintele Nicolae 
Ceaușescu o acordă convocării Con
ferinței pentru măsuri de încrede
re si securitate și pentru dezarmare 
în Europa, ca un pas concret pe ca
lea adincirii procesului de secu
ritate si cooperare în Europa și o 
expresie a voinței statelor partici
pante de a acționa împreună pen
tru creșterea încrederii reciproce, 
reducerea confruntării militare și 
trecerea la dezarmare pe continent.

Referindu-se la sarcinile actualei 
reuniuni, reprezentantul român a re
levat necesitatea ca aceasta să stabi-

_________________ L

Plenara C. 1
BELGRAD 26 (Agerpres). — La 

Belgrad s-au încheiat lucrările celei 
de-a X-a plenare a Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, care a examinat situația 
economică și politică din țară — in
formează agenția Taniug. în înche
iere. participants au adoptat conclu-

Să se pună capăt cursei înarmărilor, să fie 

asigurată pacea in Europa și in întreaga lume!

In Belgia vor fi organizate dezbateri parlamentare 
asupra eventualei desfășurări de noi rachete 

pe teritoriul țării
BRUXELLES 26 (Agerpres). — 

Cei 300 000 de oameni care au ma
nifestat, duminică, la Bruxelles, au 
reușit să obțină organizarea unor 
dezbateri parlamentare asupra e- 
ventualei desfășurări de noi rache
te nucleare ale N.A.T.O, în Belgia, 
Înainte ca guvernul să adopte o de
cizie definitivă, in luna decembrie, 
transmite agenția France Presse. 
După succesul manifestației pentru 
pace — care, proporțional cu popu
lația țării, sub 10 000 000 locuitori.

Noi manifestații și demonstrații în diverse țări
• Numeroase femei din Grecia, 

făcind parte din diferite categorii 
profesionale și de virstă, au parti
cipat, marți, in fața Ambasadei 
Statelor Unite la Atena, la. un 
marș de protest împotriva planuri
lor N.A.T.O. de amplasare în Euro
pa a unor noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune.
• In orașul finlandez Espo, a 

avut loc un seminar consacrat pro
blemelor stăvilirii cursei înarmări
lor și înfăptuirii dezarmării. Parti
cipanta la reuniune au subliniat 
necesitatea amplificării eforturilor 
pentru împiedicarea instalării noi
lor rachete americane cu rază me
die de acțiune in Europa și pentru 
distrugerea celor existente, pentru 
crearea unor zone denuclearizate in 
nordul continentului european și in 
alte regiuni ale lumii, pentru stăvi
lirea cursei înarmărilor nucleare și 
prevenirea unei conflagrații ato
mice.

In sprijinul cooperării în Balcani
BELGRAD 26 (Agerpres). — Co

municatul comun dat publicității la 
încheierea vizitei oficiale efectuate 
în Grecia de președintele Consiliului 
Executiv Federal al R. S. F. Iugosla
via, Milka Planinț, subliniază dorin
ța celor două țări de a extinde coo
perarea bilaterală. Grecia și Iugosla
via — se arată în document — spri
jină toate propunerile și inițiativele 
menite să ducă la oprirea cursei în
armărilor, la negocieri și destindere. 

cadre ale Consiliului de administra
ție. Au fost vizitate citeva sectoare 
de bază ale concernului.

Discuția a continuat în cadrul unul 
dejun de lucru oferit de Consiliul de 
administrație al firmei în cinstea 
oaspetelui român.

Cu acest prilej a fost semnat de 
către Alexandru Necula, ministrul 
industriei de mașini-unelte, electro
tehnică și electronică, și L. Th. 
Heessels, membru al Consiliului de 
direcție al concernului Philips, un 
acord de cooperare în producție și 
comercializare, inclusiv de cooperare 
pe terțe piețe.

★
Primul ministru al guvernului olan

dez, Ruud Lubbers, a oferit, miercuri, 
un dineu în onoarea primului mi
nistru al guvernului român. Con
stantin Dăscălescu.

La dineu au participat membrii 
delegației guvernamentale române, 
iar din partea olandeză au fost pre
zent! G.M.U. Van Aardenne. vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul economiei. Hans Van Den Broek. 
ministrul afacerilor externe. P.A.J.M. 
Steenkamp, președintele Senatului. 
F.G.L. Schols, primarul orașului 
Haga. alte persoane oficiale olan
deze.

în timpul dineului desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
cei doi prim-miniștri au relevat ca
racterul fructuos sub semnul căruia 
se desfășoară convorbirile oficiale și 
au toastat in sănătatea președintelui 
Nicolae Ceausescu și a reginei 
Beatrix, pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor de prietenie și colaborate 
româno-olandeze. pentru prosperita
tea și fericirea celor două popoare, 
pentru pace și înțelegere în întreaga 
lume.

lească un cadru optim pentru desfă
șurarea lucrărilor conferinței de la 
Stockholm ca un for general-euro- 
pean de negocieri, democratic și efi
cient, în măsură să asigure mobili
zarea eforturilor tuturor statelor 
participante în direcția realizării 
obiectivelor conferinței înscrise în 
documentul final al reuniunii de la 
Madrid. în acest scop, trebuie să se 
asigure ca noul forum in domeniul 
dezarmării să funcționeze ca parte 
integrantă a procesului de securitate 
și cooperare în Europa, să fie con
ceput și să acționeze ca un cadru de 
negocieri concrete, care să ducă, prin 
eforturile conjugate ale tuturor par- 
ticipanților, la adoptarea de măsuri 
eficiente de încredere și dezarmare. 
Conferința va trebui să se desfă
șoare pe baza respectării stricte a 
normelor democratice ale C.S.C.E., să 
asigure participarea tuturor celor 35 
de țări, ca state independente și su
verane, în afara alianțelor militare, 
să dispună de structuri adecvate de 
negocieri și să asigure continuitatea 
eforturilor în direcția înfăptuirii 
dezarmării.

în același sens s-au pronunțat și 
reprezentanții altor state, în special 
mici și mijlocii.

al U. C. I.
zîile cu privire la sarcinile ce re
vin U.C.I. în 'înfăptuirea progra
mului de stabilizare economică. în 
numele grupului de lucru, concluzii
le au fost prezentate de Nikola 
Stoianovici. secretar al Prezidiului

• C.C. ai U.C.I. — precizează agenția 
citată.

a fost una dintre cele mai mari din 
Europa occidentală — președinții 
partidelor reprezentate in forul le
gislativ suprem au hotărit să orga
nizeze, Ia 8 noiembrie, o dezbatere 
parlamentară asupra oportunității 
desfășurării in Belgia, in 1985, a 
unui număr de 48 de rachete 
„Cruise", precizează A.F.P. O serie 
de partide politice se pronunță pen
tru aminarea cu șase luni a deci
ziei belgiene și prelungirea nego
cierilor de la Geneva.

• La San Francisco a avut loc o 
mare demonstrație in favoarea 
dezarmării și păcii. Manifestația s-a 
desfășurat sub lozincile „NU — ra
chetelor Pershing-2 și de croazieră 
în Europa!", „NU — cursei înarmă
rilor!", „Să apărăm pacea pe Pă
mânt!". Această acțiune de protest 
a fost organizată la inițiativa „Coa
liției împotriva rachetelor Pershing- 
2 și de croazieră", care reunește 
peste 150 de organizații obștești ce 
militează pentru dezarmare și pace.

0 La Colombo au început lucră
rile unei reuniuni internaționale 
intitulate „Pace pe mare". Delegați 
din 40 de țări din întreaga lume 
examinează probleme referitoare la 
folosirea in scopuri pașnice a ocea
nului planetar și la cercetarea bo
gățiilor marine. In cuvîntul inau
gural, ministrul de externe din Sri 
Lanka, A. C. Sahqul Hameed, a 
subliniat necesitatea imperioasă a 
transformării Oceanului Indian în
tr-o zonă a păcii.

pronunțîndu-se pentru Intensificarea 
cooperări! bl și multilaterale între 
țările balcanice, pe baza principiilor 
de bună vecinătate. înțelegere, prie
tenie. de respectare a independentei, 
suveranității și integrității teritoria
le. în context, se subliniază impor
tanța deosebită a eforturilor pentru 
transformarea Balcanilor într-o zonă 
a păcii și colaborării, lipsită de arme 
nucleare.
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