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In spiritul exigențelor autoconducerii muncitorești PÎNĂ CEL TÎRZIU LA IO NOIEMBRIE

ADUNĂRILE GENERALE
ALE OAMENILOR MUNCII DEZBAT
SARCINILE DE PLAN PE ANUL 1984

ARĂTURILE AD'INCI DE TOAMNĂ

încheiate pe toate suprafețele!
• Tractoarele repartizate să fie folosite la 

întreaga capacitate, organizîndu-se munca 
mecanizatorilor în două schimburi.Ne aflăm într-o perioadă de intensă activitate creatoare, de puternică angajare patriotică, muncitorească pentru îndeplinirea integrală a planului pe acest an la producția fizică, la export, la toți indicatorii economico-financiari. Concomitent, in unitățile economice se desfășoară acțiuni susținute pentru buna pregătire a producției anului viitor. în acest cadru se inscriu — ca o vie și convingătoare dovadă a profundului democratism al societății noastre — adunările generale ale oamenilor muncii care au Început să aibă loc în unitățile din toate ramurile și sectoarele economiei naționale.Ca foruri supreme ale democrației și autoconducerii muncitorești, actualele adunări generale ale oamenilor muncii dezbat și aprobă sarcinile ce revin unităților economice și centralelor din planul national unic de dezvoltare economico-socială a tării în anul 1984, în lumina hotărî- rilor Congresului al XlI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a orientărilor și indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico- educative de la Mangalia din august a.c., precum și la ședința comună a Consiliului Național al Agriculturii și a Consfătuirii cu activul din industrie și investiții din septembrie 1983. Totodată, adunările generale hotărăsc cele mai potrivite măsuri politico-organizatorice și tehnico- economice pentru ca. încă din prima zi a noului an. prevederile planului să se realizeze in mod ritmic, iar întreaga activitate a unităților economice să se desfășoare la un nivel calitativ superior.Desigur, o condiție esențială a pregătirii in cele mai bune condiții n producției anului viitor o constituie realizarea integrală a planului pe anul în curs. Iată de ce. dezbă- tînd si aprobind sarcinile de .plan pe enul 1984, adunările generale sint chemate să analizeze. în spirit critic si autocritic, cu înaltă răspundere și exigență, modul in care s-a desfășurat activitatea in acest an. rezultatele obținute în îndeplinirea planului și a bugetului de venituri și cheltuieli pe primele trei trimestre, să adopte măsurile care se impun pentru recuperarea anumitor rămî-

neri în urmă, acolo unde acestea există, pentru realizarea integrală a planului pe anul 1983.în spiritul orientărilor și exigentelor formulate de conducerea partidului. adunările generale ale oamenilor muncii trebuie să acorde o deosebită importanță dezbaterii și stabilirii măsurilor necesare pentru realizarea producției fizice la toate sortimentele planificate, a produc- tiei-marfă vindute și încasate, a planului de export in structura sortimentală si la parametrii calitativi prevăzut! in contracte, concomitent cu măsurile ce se impun pentru reducerea in continuare a importurilor.Cu deosebire In unitățile din industria extractivă și energetică, ți- nindu-se seama nomică în anul asigurarea din peste 90 la sută gie primară, in din adunările generale trebuie să se pună un accent deosebit pe stabilirea măsurilor necesare asigurării condițiilor pentru realizarea unor producții cit mai mari de cărbune, gaze, petrol si alte resurse energetice. precum și de energie electrică, in special pe bază de cărbune, șisturi bituminoase și în centrale hidroelectrice. astfel incit să se realizeze cit mai devreme obiectivul stabilit de Congresul al XlI-lea al partidului privind asigurarea deplinei independente energetice a tării.Un punct distinct pe ordinea de zi a adunărilor generale îl constituie dezbaterea si adoptarea programelor de măsuri pentru creșterea mai accentuată a productivității muncii, corespunzător sarcinilor izvorite din Programul special adoptat, de Conferința Națională a partidului din decembrie 1982. în acest sens, de o deosebită însemnătate sînt acțiunile menite să asigure promovarea largă a procedeelor tehnice si a tehnologiilor moderne, mecanizarea și automatizarea proceselor, cu volum mare de muncă fizică, folosirea deplină a capacităților de producție, exploatarea în condiții de siguranță a mașinilor. utilajelor și instalațiilor cu regim de funcționare continuu sau cu un grad ridicat de pericol in exploatare, desfășurarea neîntreruptă a proceselor de producție, respectarea

că dezvoltarea eco- 1984 se bazează pe resurse interne a din nevoile de ener- cadrul dezbaterilor

cu strictețe a disciplinei tehnologice, a tuturor regulilor de ordine și disciplină a muncii. Totodată, este absolut necesar ca adunările generale să pună un accent deosebit pe stabilirea măsurilor referitoare la ridicarea pregătirii profesionale a întregului personal muncitor.De bună seamă, in spiritul exigentelor formulate de secretarul general al partidului, un loc central in cadrul dezbaterilor vor trebui să-l ocupe problemele ridicării eficienței economice, gospodăririi raționale și valorificării superioare a resurselor materiale, tehnice și financiare de care dispune fiecare întreprindere, în acest cadru, este necesar să fie dezbătute și stabilite amănunțit măsurile concrete pentru ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ al produselor, pentru valorificarea superioară a materiilor prime si materialelor. utilizarea pe scară largă a materialelor refolosibile rezultate din procesele de producție și din consum, recondiționarea și refolosi- rea pieselor de schimb, a unor subansamble și produse. Toate a- ceste măsuri trebuie elaborate pe fondul programelor de încadrare strictă în normele și normativele de consum și de stoc, de reducere tot mai accentuată a consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibili, energie electrică și termică, de creștere a eficienței utilizării fondurilor fixe — căi prin care se poate realiza reducerea cheltuie-

• Pretutindeni, maximă răspundere pentru 
respectarea normelor tehnice de calitate 
la executarea acestei lucrări.

Este cunoscută importanța arăturilor adinei de toamnă pentru obținerea de recolte mari la culturile care se însămințează primăvara. Această lucrare asigură afinarea și îmbogățirea solului cu materii hrănitoare, favorizează acumularea apei provenite din ploi și topirea zăpezii, distruge buruienile și dăunătorii, ușurează lucrările de pregătire a terenului care se excută primăvara și, ca atare, însămînțările pot fi executate mai devreme și la un nivel calitativ superior. Pentru ca aceste avantaje să fie pe deplin puse în valoare rind, ca toamnă să devreme, conducerii crare va trebui încheiată, în toate județele, pină cel tirziu la 10 noiembrie. Care este stadiul la zi al arăturilor adinei de toamnă ?Potrivit datelor furnizate Ministerul Agriculturii și triei Alimentare, zilei de 26 octombrie au fost arate 1 018 000 hectare, reprezentând 24 la sută din suprafața prevăzută, în unitățile agricole din numeroase județe unde terenul a fost eliberat din vreme de resturi vegetale, iar munca mecanizatorilor a fost organizată în două schimburi, de zi și de noapte, lucrările sint avansate. Astfel, în Argeș au fost executate arături adinei pe 66 la sută din suprafața stabilită, Hunedoara — 49 la sută, Maramureș — 46 la sută. Olt — 45 la sută, Suceava — 44 la sută. Această lucrare este insă foarte Intirziată mai ales în județele Bihor, Iași, Călărași, Galați, Harghita, unde realizările la arat nu reprezintă decît 6—12 la sută din prevederi.

Pentru încheierea arăturilor pînă la data prevăzută, este necesar să se stabilească viteze zilnice de lucru pe ferme, unități agricole și județe. Esențial pentru executarea în ritm susținut a acestei lucrări este ca toate tractoarele repartizate să fie folosite la întreaga 'capacitate, iar munca mecanizatorilor să fie organizată in două schimburi, de zi și de noapte. La fel de important este însă ca în toate unitățile agricole, în toate comunele, organizațiile de partid și consiliile populare să acționeze cu mai multă fermitate pentru mobilizarea unui număr cit mai mare de cooperatori, de locuitori ai satelor la strîngerea de urgență a resturilor vegetale, spre a crea front larg de lucru toarelor la arat.De bună seamă, eforturile tru accelerarea ritmului de trebuie să se împletească țindeni cu preocuparea plină răspundere a -specialiștilor din unități pentru respectarea ’ calitate privință exigența lucrări metrii calitativi prevăzuți trebuind să fie sup'ortată de cei vinovați.Timpul este înaintat ! Tocmai de aceea, organele județene de partid și agricole, consiliile agroindustriale, organizațiile de partid de la sate și conducerile unităților agricole au datoria de mare răspundere de a lua toate măsurile pentru intensificarea la maximum a ritmului de execuție a arăturilor adinei de toamnă, astflel ca aceste lucrări să se încheie neintîrziat pe toate suprafețele prevăzute.(Continuare în pag. a Il-a)

se trac-pen- lucru pretu- de mecanizatorilor șideIndus-pînă în seara riguroasă a normelor de prevăzute. în această trebuie să se manifeste maximă, orice refacere de care nu întrunesc para

se impune, in primul arăturile adinei de fie executate cit mai Pe baza indicațiilor partidului, această lu-
l

ENERGIA ELECTRICA
economisită Iriguros gospodărită, sever
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Economisirea energiei electrice. constituie, trebuie să constituie o preocupare majoră, permanentă tuturor unităților economice, întreprinderilor, instituțiilor, centralelor industriale, ministerelor, a tuturor cetățenilor, în calitatea lor de oameni ai mupeii, de gospodari în propriile locuințe. După cum se știe, pentru producerea energiei electrice se consumă cantități mari de cărbune, hidrocarburi, gaze naturale,. sînt necesare investiții costisitoare, din ce în ce mai costisitoare, pentru construirea de termocentrale și hidrocentrale. Resursele energetice sînt prin urmare limitate și nu se poate consuma nici un kWh pește ceea ce s-a prevăzut, peste cotele repartizate, în nici un sector de activitate.Acum, odată cu sosirea anotimpului rece, economisirea energiei electrice devine însă în mod obiectiv o problemă și mai acută. Și aceasta deoarece întotdeauna consumul de energie electrică și termică este mai mare în perioada de toamnă-iârnă. Practic, în sezonul rece necesarul de putere al sistemului energetic național in orele virfului de consum de seară, adică între orele 17 și 22, este mai mare cu 600—700 MW deeît în perioada de vară. Pe de altă parte, pe parcursul celor 24 de ore ale unei zile din anotimpul rece, diferența între consumul minim și maxim de energie este de circa 1 500 MW. Ca atare, sistemul energetic național este supus la mari eforturi. în plus, în acest an, condițiile naturale mai

a deosebite, seceta prelungită înregistrată incă din iarna anului trecut creează o serie de greutăți în echilibrarea balanței energetice. în prezent, debitul Dunării este cu mult sub nivelul normal. Totodată. nivelul apelor în majoritatea lacurilor de acumulare a ajuns la cote foarte reduse. Din această cauză, puterea pe care o asigură hidrocentralele sistemului energetic național este mult mai mică

consumă energie electrică. încarcă nota de plată a familiei respective. Să chibzuim, deci, o clipă mai mult la acest lucru și să închidem toate canalele risipei !în mod firesc. acțiunea de gospodărire rațională a energiei trebuie să se desfășoare cu și mai mare intensitate in unitățile mari consumatoare de energie din industrie, agricultură, construcții și transporturi. Pot fi date, intr-adevăr.

Știința, slujitorii ei nu se pot afla 
decît de partea vieții, a păcii,

progresului și civilizației

AU ÎNDEPLINIT

PLANUL PE 10 LUNI

In fiecare Întreprindere și instituție,
IN PROPRIILE NOASTRE LOCUINȚE

decît s-a prevăzut și decît ar fi necesar, Un deficit care se resimte tocmai in orele jvîrfului de consum de seară, cînd. trebuie să fie puse în funcțiune cele mai multe hidrocentrale.Toate acestea sint argumente care pledează — considerăm suficient de convingător — pentru economisirea 6everâ a energiei electrice, pentru folosirea ei rațională, in strictă concordantă cu procesele de producție din industrie, zootehnie, construcții. De bună seamă, economii importante de energie electrică se pot realiza și în consumul casnic. Nu este vorba de a se renunța la propriul confort, ci de a se chibzui mai bine la consumul de energie electrică în fiecare gospodărie și locuință. în fond la propriul buget de cheltuieli al fiecărei familii. Un bec aprins într-o cameră în care nu stă olar că arde inutil, dar

transporturi. Pot numeroase exemple de unități în care s-au luat măsuri ferme pentru economisirea energiei electrice prin modernizarea și perfecționarea tehnologiilor de lucru, înlocuirea instalațiilor cu randamente scăzute, prin întărirea disciplinei la fiecare loc zarea mai de lucru în sumului de tot s-a înțeles încă suficient de bine acest imperativ, ceea ce face ca in unele unități să mai apară fenomene de indisciplină, să se consume mai multă energie electrică decît s-a repartizat și decît este strict necesar. In perioada 1—26 octombrie, de e- xemplu, pentru a ne referi numai la cea mai recenta situație, consumul repartizat de energie electrică a fost depășit cu 22 163 MWh Ia Combinatul petrochimic Pitești, 12 299 MWh Ia Combinatul chimic Craiova, 12 989 MWh la Combinatul siderurgic Galați,

de muncă, prin organi- ratională a schimburilor raport de virfurile con- energie. Totuși, nu peste

nimeni este in schimb Ion TEODOR
(Continuare în pag. a Il-a)

• reportaje • însemnări •

40 de unități economice 
din județul BacăuColectivele de muncă din 40 de unități economice din Bacău au raportat îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor de plan la pro'ducția-marfă pe primele 10 luni ale anului. Printre a- cestea se. numără cele de la întreprinderea minieră Comănești, Schela de producție petrolieră Zemeș. întreprinderea de elec- trocent.ra.le Borzești. Combinatul de îngrășăminte chimice Bacău. (Gh. Baltă, corespondentul „Scânteii").

38 de unități economice 
din județul TeleormanColectivele de oameni ai muncii din 38 de unități economice raportează îndeplinirea planului la producția-marfâ industrială pe 10 luni din acest an. Pină la finele lunii octombrie, aceste unități vor realiza peste prevederile de plan o produc- ție-marfă în valoare de 183 milioane lei. spor ce se va materializa in gaze asociate utilizabile, țevi sudate din oțel, mașini și utilaje pentru agricultură, utilaje chimice, piese de schimb pentru material rulant, confecții, încălțăminte și alte produse necesare economiei naționale. (Stan Ștefan, corespondentul „Scânteii").

în apropiere de Drobeta- Turnu Severin, ma industrială se construiește mocentrală de citate. Iată-i i La această dată, termică de pornire e construită, iar la toate celelalte obiective lucrările sint în plină desfășurare. Undeva, la înălțime, ca să poată fi văzute încă departe — simboluri muncii U.T.C.mensiuni uriașe, ca și ecusonul de brigadier pe Șantierul național al tinere-

, pe platfor- a oraș'ului, o nouă ter- mare capa- contururile... centrala
de ale tinerești : insigna reprodusă la di-

tului...De un an, mai exact din iunie anul trecut, Șantierul național al tineretului Drobeta-Turnu Severin are... certificat de atestare. Atunci s-a înființat oficial. în fapt, fncă din mai, anul trecut, brigadierii abia sosiți de Ia Zalău, unde iși încheiaseră misiunea, s-au „infiltrat1 tre muncitorii de construcții montaj“-București, să ajute, gata să gata să-și verifice forțele, cunoștințele, curajul. Apoi au venit alții și alții. Anul trecut au avut în plan să execute lucrări de con- strucții-montaj in valoare de 48 milioane lei. Prin

prin-Trustului „Energo- , gata învețe,

telegrama adresată în iu- *uie secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, brigadierii își luau angajamentul să realizeze pină la sfîrșitul anului 100 milioane lei ; în cinstea Con-
tier peste o mie de tineri, repartizați pe lingă cele două șantiere de construcții și cel de montaj....Din înălțimea turnului ce domină șantierul centralei, imaginea de dedesubt amintește de for-

tă la sistemul energetic național.— Nu e ușor să înalți termocentrale, ne mărturisește Mihai Molnar, comandantul Șantierului național al tineretului. N >i am construit și termocen-
Un șantier al tinereții 

revoluționare
Printre brigadierii care înalță termocentrala 

de la Drobeta-Turnu Severin

ferinței Naționale a partidului au raportat realizarea unui volum de lucrări în valoare de 200 milioane care a planul lizat acest și-au construit și un club cu 500 de locuri, terenuri de sport, și-au amenajat o bibliotecă. S-au înmînat pînă acum peste 2 000 de carnete de brigadier, iar în prezent lucrează pe șan-

lei. în perioada trecut din acest an, a fost din nou rea- și depășit. în tot timp, brigadierii
fota unui furnicar. Pă- mîntul a fost tăiat în geometrii ciudate, totul e în mișcare, într-o parte se înalță ceva, în alta se sapă la mari adîncimi, și, pretutindeni, tru tind bări.cînd cărbune fozate în energie, cind centrala construită de mîinile lor va fi racorda-

tineri în albas- pregătind și execu- toate aceste schim- Cu gîndul la ziua primele cantități de vor fi metamor- în energie, construită

trala de la Zalău, iar pînă anul trecut, pină în mai- iunie, răspundeam și de Zalău și de Drobeta-Turnu Severin. Sint lucrări deosebit de complexe, iar tinerii, veniți aici din toate județele țării, abia pe șantier iau contact cu munca, cu viața de constructor. Unii vin din școală cu imaginația aprinsă de tot ce au auzit ei despre brigadieri, despre viața în tabără, mulți pleacă pentru prima oară de lingă

părinți. Alții vin din fabrici, din uzine, unde lucrau opt ore, în condiții bune, independent de starea vremii, de intemperii; aici lucrează pe ploaie si vint, pe viscol și arșiță. Șantierul tineretului are și această nobilă misiune de a da viselor lor un făgaș face să iubească șantierul cu munca în general. Nu de simpli visători are țara nevoie, ci de un tineret care știe că orice vis trebuie dus pină la capăt, trebuie realizat cu tenacitate și abnegație. Astfel s-ar defini, după mine, romantismul revoluționar...Acesta este Șantierul tineretului. Noi călim caractere, mai spunea comandantul. In -foc continuu», fiindcă în foc continuu e și munca pe șantier. De aceea, poate, le e atît de greu unor tineri să se dezlipească de șantier. Cum a fost cazul brigadierului" loan Budai, venit, cu un an în urmă, de pe Șantierul național al tineretului — termocentrala Zalău, cu o echipă de 50 de oameni. După un

constructiv, de a-iadevărat, să iubească

Anlca FLORESCU
(Continuare în pag. a V-a)

S-a spus — și s-a repetat — că în acest prag al mileniului al treilea, știința, in ansamblul său, urmează o creștere exponențială. Această afirmație a statisticienilor are acoperire in fapte : mai mult de jumătate din oamenii de știință care au trăit vreodată pe pămint ne sînt contemporani ; peste 90 la sută din descoperirile științifice și tehnice ale umanității au fost realizate, aplicate sau se vor aplica în acest secol ; numărul total al paginilor cuprinse in cărțile, publicațiile și articolele de știință este astăzi dublu față de cel existent in anul 1970. Urmînd aceeași regulă de creștere, rezultă că la sfîrșitul acestui secol tot ceea ce s-a realizat în momentul de față va exista la un nivel considerabil mai înalt.Dar nu atit densitatea, profunzimea și ritmul dezvoltării științei și tehnicii contemporane constituie aspectul cel mai pregnant, cit. mai ales, impactul lor asupra condiției umane, faptul că nicicind știința nu a cunoscut implicații atît de profunde in viața și dezvoltarea societății, nicicind realizările și transformările pe care le-a determinat nu au cunoscut dimensiunile contemporane. Secolul nostru se constituie astfel ca o sinteză a tuturor secolelor de gîndire științifică, în- trucit realizările actuale, ritmul in care se produc în prezent descoperirile încununează și intrec toate cuceririle secolelor precedente. Prin realizările lor consacrate dezvoltării pașnice, oamenii de știință ridică un adevărat monument al ingeniozității umane creatoare. Progresele microelectronicii, pătrunderea omului in spațiul cosmic, tehnica rachetelor țiale, radiațiile nucleară, cercetările din domeniul structurii materiei, datele noi din biologia moleculară, rezultatele și promisiunile ingineriei genetice, „explozia" informatică și atîtea alte și alte realizări de virf in știință și tehnică — realizări de virf care devin baze de pornire pentru noi trepte ale cunoașterii — toate erau nu de mult considerate ca utopii, devenind in folosulAceasta țiunea și a face ca omului să _ . rupt. De a fi sprijinul de nădejde al omului, a-1 ajuta să-și rezolve problemele cu care se confruntă, a-1 face să trăiască în condiții de civilizație superioară. Este dealtfel scopul demn și nobil pe care partidul nostru, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, îl atribuie științei și slujitorilor acesteia.Creator, pentru prima oară în istoria țării, al unei autentice politici de partid și de stat a științei și tehnologiei, prin contribuția hotări- toare, nemijlocită pe care a adus-o la elaborarea Programului partidului, a tuturor documentelor-direc- tivă, ale congreselor și conferințelor naționale din ultimii 18 ani, ce ^exprimă amplu această politică.

Prof. univ. dr. loan-loviț
POPESCU

membru corespondent al Academiei

tovarășul Nicolae Ceaușescu a dezvăluit pe deplin, în sens principial și practic, legătura obiectivă, organică dintre sarcinile științei ca importantă forță de producție și sensul fundamental al orînduirii noastre socialiste — creșterea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor, făurirea unei, civilizații superioare, comuniste. „Aplicarea in practică a cuceririlor științei, accesul larg la cunoașterea și folosirea a tot ceea ce realizează mai valoros, mai avansat gîndirea umană constituie, în zilele noastre, o condiție fundamentală a progresului fiecărei națiuni, a creșterii nivelului de trai ai popoarelor, a ridicării gradului de civilizație al întregii omeniri" — arăta secretarul general al partidului.într-adevăr, se poate spune că niciodată pină acum omul n-a avut, ca in prezent, cu ajutorul științei, posibilitatea de a stăpîni propria sa evoluție. Nu este insă mai puțin a- devărat că. din păcate, in lumea tehnica sînt într-o

și a navelor spa- laser, energetica

astăzi realități palpabile și spre binele oamenilor, este, dealtfel, însăși ra- finalitatea științei — de modul de existentă al se perfecționeze neîntre-

de azi, știința,mare măsură deturnate de la rosturile lor firești, fiind angrenate, într-o serie de țări din cele mai dezvoltate. în absurda și teribila competiție a înarmărilor, în cursa pentru supremația distrugerii. Știința. dirijată și utilizată iresponsabil. a ajuns să utilizeze meteorologia, biologia, chimia, componentele infinitezimale ale materiei inseși pentru a spulbera pină și memoria vieții pe Pămint. Sute de mii de cercetători, savanțl. tehnologi (mai mult de jumătate din efectivul mondial), cantități imense de materii prime, mii de laboratoare militare, milioane de ore de cercetare, alte milioane de ore-pro- iectare, fonduri fantastice se irosesc zilnic, neîntrerupt, într-o competiție tot mai acerbă destinată neantizării unei civilizații clădite din greu în decurs de milenii. în timp ce două treimi din populația lumii suferă din cauza subdezvoltării, marile descoperiri ale științei și tehnicii sînt utilizate pentru crearea de arme tot mai perfecționate și cu o capacitate din ce în ce mai mare de distrugere. Este mai mult decît o pervertire și o degradare a acestor descoperiri — este vorba, de fapt, de promovarea unei antiștiințe, căci nu este dreot, nu este etic să se numească știință o activitate cu caracter net și categoric antiuman.Mai mult ca oricind omenirea are nevoie de canalizarea tuturor energiilor și capacităților ei, a mijloacelor științifice și tehnice de care dispune pentru înlăturarea dificultăților economice și sociale din lume, a marii prăpăstii care separă țările bogate de cele sărace, pentru propășirea tuturor națiunilor, pentru statornicirea unor raporturi de încredere și conlucrare egală în drepturi între popoare. Iar, în acest scop,
(Continuare in pag. a IV-a)
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SĂ CUNOAȘTEM Șl SĂ APLICĂM LARG EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ
rlODUL JttAI PREȚIOS AL AGRICULTURII SOCIALISTE

Rezultatele din acest an - paternic îndemn la valorificarea
marilor rezerve de creștere a producției agricoleIn ultimii ani, județul Arad s-a aflat aproape consecutiv pe unul din locurile de frunte în ce privește producțiile agricole realizate. Și in acest an producțiile obținute de unitățile agricole de stat și cooperatis-

te din acest județ, atît la culturile de cimp, cit și în sectorul creșterii animalelor, situează Aradul printre județele cu cele mai bune rezultate din agricultură.
Sporurile de recoltă măsura hărniciei oamenilorîn kilogrameProducții medii la hectar Diferența in plus

li

Media perioadei Realizat în 1983 1976—1980Cultura

Griu 3 045 3 439 + 394Orz și orzoaică 3 150 4 142 + 992Porumb 3 106 4 030 + 624Sfeclă de zahăr 23 460 26 000 + 2 540Legume total 13 340 24 021 + 10 681Cartofi 13 800 20 885 + 7 085Fasole 980 1 098 + 118După cum rezultă din tabel, la principalele culturi de timp s-au obținut în acest an, pe ansamblul județului, importante sporuri de recoltă față de producțiile medii realizate in cincinalul trecut. Și aceasta întrucit în tot mai multe unități agricole nivelul producțiilor a cunoscut creșteri substanțiale ca rezultat al practicării unei agriculturi moderne, intensive. Bunăoară, la griu, 46 unități agricole au obținut, in medie la hectar, între 3 001—4 000 kg; 20 de unități agricole — între 4 001—5 000 kg ; 15 unități agricole — între 5 001—6 000 kg ; 5 unități agricole — între_6 001—7 000 kg, iar realizat un kilograme

tare, urmînd ca pînă în anul 1985 să fie desecate încă 30 000 hectare. Dealtfel, înlăturarea excesului de umiditate constituie principala problemă care se află pe agenda de lucru a organizațiilor de partid din unitățile agricole și a consiliilor

rilor. în mod deosebit, ei au dovedit o preocupare susținută pentru folosirea numai de semințe din. categorii biologice superioare, de soiuri și hibrizi de mare productivitate. Dar elementul care a contribuit în mod hotărâtor la obținerea de producții mult sporite față de anul trecut il constituie asigurarea densităților od- time stabilite la toate culturile. ■ A- ceasta s-a realizat încă de la semănat. iar in timpul executării pra- șilelor mecanice și manuale, in toate unitățile agricole s-a urmărit ca densitatea, plantelor să nu fie cu nimic diminuată.Demn de relevat este, totodată, că pentru executarea lucrărilor într-un timp cit mai scurt, pretutindeniasigurat folosirea la capacitatea maximă a parcului de tractoare si mașini agricole. Ca urmare a preocupării mecanizatorilor pentru buna reparare și întreținere a tractoarelor, s-a ajuns la o tot mai bună utilizare a acestora, fapt ilustrat de creșterea numărului de ore de funcționare pe un tractor de la 1 838 în anul trecut la 1905 ore in acest an. Este de remarcat în același timp că. deși volumul lucrărilor executate mecanizat

pajiștilor naturale, pentru înființarea în jurul fermelor zootehnifce de pășuni cultivate pe 2 167 hectare, precum și faptul că întregul efectiv de taurine este scos la păsunat din primăvară și pînă în luna noiembrie.

s-a

ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL ARAD

C.A.P. „Ogorul" Petica a adevărat record : 7 785 griu la hectar.Tocmai pe baza unor producții sporite obținute și la orz și porumb, cele rative agricole șl 13 ‘agricole de stat au ajuns să livreze în acest an la fondul de stat aproape o jumătate de milion tone de cereale, ceea ce reprezintă, față de media cincinalului 1976—1980, o creștere de 87,5 la sută. Totodată, este de remarcat că, față de aceeași perioadă, cantitatea de legume livrată la fondul de stat în acest an — 215 500 tone — s-a dublat.Pe bună dreptate, oamenii muncii din agricultura județului Arad se pot mindri cu aceste realizări. Ele sint cu atît mai demne de apreciat cu cît s-au obținut în condițiile unui an nu dintre cei mai favorabili din punct de vedere climatic. Precipitațiile căzute au însumat doar circa 300 litri pe metru pătrat, nici jumătate din media multianuală a acestei zone. în aceste condiții, cu atît mai mult merită să fie puse în evidență cîteva din direcțiile în care au acționat oamenii muncii din agricultura arădeană pentru obținerea acestor producții bune.

asemenea la grîu, ca 139 coope- întreprinderi

0 acțiune prioritară — creș
terea potențialului produc

tiv al pămîntuluiIndiscutabil, dintre factorii care au dus la sporite din pentru mai mîntului și . său productiv ocupă un loc central, în acest sens, necesitatea efectuării unor ample lucrări de îmbunătățiri funciare a fost și mai mult accentuată de faptul că circa 300 000 hectare sînt afectate de excesul de umiditate, peste 100 000 hectare sint supuse fenomenelor de eroziune a solului, iar pe mari suprafețe se simte acut lipsa precipitațiilor. De aceea, programul județean privind realizarea in complex a lucrărilor de îmbunătățiri în mod bleme.Pînă de desecare pe aproape 240 000 hec-

populare comunale. La lucrările de întreținere a canalelor și de săpare a altora noi au fost mobilizați, practic, toți locuitorii satelor. Totodată, continuă acțiunile de combatere a eroziunii solului, pînă în prezent fiind amenajate antierozional peste 18 000 hectare, urmînd ca pînă în 1985 să fie executate asemenea lucrări pe alte 7 929 hectare.Dintre măsurile întreprinse pentru creșterea potențialului productiv al pămintului se cuvin menționate cele privind corectarea acidității solului. în județ există peste 166 000 hectare care necesită în permanență lucrări de acest gen. Pînă în prezent s-au aplicat amendamente cal- caroase pe 39 800 hectare, urmînd ca pină în 1985 suprafața supusă acestui tratament să ajungă la 84 000 hectare. Tot în acest scop, în 1982 s-au administrat 1,2 milioane tone îngrășăminte naturale pe 30 500 hectare.în mod deosebit merită subliniată preocuparea organelor județene de partid și agricole de a asigura amplasarea cît mai judicioasă a culturilor în teritoriu, pentru a se asigura și pe această cale valorificarea mai bună a potențialului productiv al . pămîntului. Astfel, pe terenurile de șes, cele mai fertile, a fost amplasată cea mai mare parte din culturile de cereale, tinzîndu-se să se ajungă la 70 la sută'din suprafața prevăzută cu aceste culturi. în schimb, unitățile agricole din zona colinară, care au terenuri improprii pentru culturile de griu și porumb, cultivă mai mult plante furajere și dezvoltă mai puternic sectorul zootehnic.

a sporit, totuși acesta s-a realizat cu un consum mai redus de carburanți, economiile de motorină din acest an ridicindu-se la circa 8 000 tone.

producțiilor preocuparearealizarea acest an, buna valorificare a pă- creșterea potențialului

funciare prevede rezolvarea unitar a tuturor acestor pro-acum s-au executat lucrări

Cu răspundere, pentru efec
tuarea lucrărilor în timpul 
optim și de bună calitate !Ceea ce a caracterizat activitatea din acest an. a oamenilor muncii din agricultura județului Arad a fost răspunderea pentru executarea tuturor lucrărilor agricole în condiții de bună calitate și în perioadele optime de timp, de la arături, pregătirea terenului. semănat și pînă la recoltare, în acest context, se cuvine subliniat faptul că, pe tot parcursul executării lucrărilor agricole, cadrele de conducere din unități, specialiștii și mecanizatorii au pus un accent important pe respectarea cu strictete a fiecărei verigi din tehnologia cultu-

Zootehnia — 40 la sută din 
producția globală agricolăNu ne putem face o imagine, chiar Si sumară, asupra realizărilor din a- gricultura arădeană fără a vorbi și despre rezultatele înregistrate în sectorul creșterii animalelor. Si aceasta . deoarece producția zootehnică deține în județ o pondere însemnată, cjr- ca 40 la sută din producția globală agricolă. Semnificativă este. în primul rind, creșterea efectivelor de animale. Astfel, față de aceeași perioadă a anului trecut, numărul bovinelor a crescut cu 3 800 capete, al porcinelor — cu 34 900 capete, iar al ovinelor — cu 4 600 capete. în al doilea rind. este de notat creșterea substanțială a producțiilor de lapte si carne. Comparativ cu primele 9 lumi din anul din acest te a fost urmare a lapte pe o vacă furajată cu 317 litri. De asemenea, s-au realizat sporuri mai mari de creștere în greutate la îngrășarea taurinelor si a porcinelor. . Toate acestea au permis ca cum să fie livrate în țwiSs1 fer de stat, față de aceeași perioadă a anului trecut. 112 700 hl de lapte și 2 458 tone de carne.Aceste rezultate superioare au la bază măsurile întreprinse de comitetul județean de partid pentru asigurarea unor condiții mai bune de• îngrijire și furajare a animalelor. Ne referim, în primul rind, la alegerea celor mai buni oameni, cu dragoste pentru animale, care să lucreze în zootehnie, creîndu-se totodată condiții pentru permanentizarea forței de muncă in acest sector. O serie de măsuri au vizat îmbunătățirea radicală a furajării animalelor, atît sub aspectul asigurării unor cantități de furaje îndestulătoare, cit și al extinderii în cultură a plantelor de nutreț celor mai valoroase. In acest sens, se cuvine precizat că deși strângerea și depozitarea furajelor nu s-au Încheiat, unitățile agricole au in stoc. încă de pe acum, cantități mult mai mari de furaje fată de anul trecut : cu 19 000 tone mai mult fin si 35 000 tone mai multe suculente. Sînt de menționat totodată amplele acțiuni organizate pentru regenerarea

trecut. în aceeași perioadă an producția totală de lap- mai mare cu 109 367 hl, ca sporirii producției medii de

Realizarea programelor de 
dezvoltare a agriculturii ju
dețului — în centrul activi
tății organizațiilor de partidSarcinile și indicațiile trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in domeniul agriculturii au constituit obiective permanente pe agenda de lucru a comitetului județean de partid, a comitetelor orășenești și comunale de . partid și a organizațiilor de partid din toate unitățile agricole. „Fără îndoială, rezultatele tot mai bune înregistrate în ultimii ani de agricultura arădeană sînt nemijlocit legate de munca politică și organizatorică desfășurată in această perioadă de organizațiile de partid din a- gricultura județului, ne-a spus tovarășul Pavel Aron, prim-secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R. Activiștii comitetului județean, toti comuniștii de Ia sate și-au concentrat preocupările asupra mobilizării tutu; ror forțelor în vederea înfăptuirii programelor prioritare stabilite de conducerea partidului pentru creșterea producțiilor vegetale și animale. Convinși că revoluția agrară nu poate fi realizată decit cu oameni bine pregătiți. cu o înaltă conștiință si răspundere in muncă, ne-am preocupat de creșterea permanentă a pregătirii profesionale și politice a specialiștilor. tehnicienilor, mecanizatorilor și a celorlalți lucrători ai ogoarelor. Cerîndu-le oamenilor muncii de la sate să muncească mai bine, ne îngrijim să le asigurăm și condițiile necesare pentru a-și desfășura activitatea în mod corespunzător. Aș mai sublinia că am adoptat un stil de muncă nou cu specialiștii și cadrele de conducere din agricultură, acor- dindu-le posibilitatea să-și manifeste spiritul de inițiativă, întreaga lor răspundere pentru aplicarea celor mai bune tehnologii în vederea creșterii necontenite a producțiilor.Desigur, rezultatele din acest an ne bucură, dar ele nu epuizează nici . pe departe marile posibilități de care dispune agricultura județului nostru. De aceea, pentru sporirea in și mai mare măsură a recoltelor, ne concentrăm în mod deosebit eforturile asupra înfăptuirii sarcinilor ce ne revin din Programul national de îm- . bunătățiri funciare. De asemenea, ne preocupăm stăruitor de creșterea producțiilor zootehnice prin îmbunătățirea raselor de animale, furajarea lor rațională și sporirea; potențialului prdd'uctîv' al tuturor pajiștilor. naturale.Sîntem ferm convinși că agrtcriltu- ra județului Arad dispune inc'ă de mari rezerve pentru creșterea producțiilor în toate sectoarele și avem un program clar și cuprinzător in măsură să asigure valorificarea lor deplină. Pentru aceasta vom acționa permanent și cu toată exigenta in vederea creșterii rolului organizațiilor de partid în conducerea întregii activități din agricultură, spre a asigura înfăptuirea neabătută a hotărârilor de partid și de stat cu privire la sporirea substanțială a producțiilor vegetale și animale".Sint cuvinte care ilustrează hotă- rîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din agricultura județului Arad de a munci și mai bine, mai organizat, cu toată abnegația și răspunderea, pentru a realiza în viitor producții si mai mari, pe măsura experienței acumulate, a potențialului de care dispun unitățile agricole din acest județ.

Aurel PAPADIUC 
iiistan M1HUȚA

Adunările generale ale oamenilor muncii
(Urmare din pag. I)Iilor de producție planificate și spo-3 rirea pe această bază a rentabilității tuturor produselor.în strînsă legătură cu toate aceste cerințe esențiale, în toate unitățile, J dar mai cu seamă în cele de cercetare și proiectare, adunările generale sint chemate să adopte măsuri corespunzătoare pentru creșterea aportului cercetării științifice și ingineriei tehnologice la soluționarea problemelor pe care le ridică îndeplinirea planului, urmărindu-se reducerea perioadei de cercetare și a celei de trecere de la faza de laborator sau pilot la faza industrială, realizarea de utilaje și instalații de mare productivitate și introducerea de tehnologii cu randamente superioare.Firește, în fiecare unitate economică, în fiecare ramură a economiei sint de dezbătut probleme specifice activității respective. Astfel, atît în unitățile in care se construiesc noi obiective economice, cit și în unitățile de construcții-montaj trebuie stabilite măsuri pentru realizarea integrală și la termen a lucrărilor de investiții, pentru garantarea punerii în funcțiune la timp a fiecărei noi capacități productive prevăzute in plan, asigurîndu-se toate condițiile pentru accelerarea dezvoltării sectoarelor prioritare ale economiei — energetica, industria extractivă, agricultura — precum și pentru realizarea planului de Investiții In toate celelalte unități.In unitățile din agricultură, unde adunările generale se vor organiza pe măsura încheierii lucrărilor agricole de toamnă, se vor dezbate — în lumina obiectivelor noii revoluții agrare tn țara noastră — modul în care se înfăptuiesc sarcinile cuprinse în Programul național pentru asigurarea unor producții agricole sigure și stabile, adoptindu-se, totodată, măsurile pentru realizarea unor sporuri însemnate ale producției vegetale și animale, creșterea producției de legume și fructe, gospodărirea rațională a fondului funciar, executarea la timp a lucrărilor agricole de sezon, dezvoltarea și modernizarea zootehniei, asigurarea furajelor necesare, respectarea tuturor lor agrozootehnice, realizarea reguli- necon-

diționată a fondului central al statului, îndeplinirea programelor de creștere a producției in piscicultura, sericicultură și apicultura. O atenție* deosebită va fi acordată măsurilor pentru repararea, întreținerea și exploatarea cît mai bună a tractoarelor, a mașinilor agricole, a celorlalte utilaje, asigurindu-se toate piesele de schimb, pentru ca în campaniile agricole întregul parc să fie în stare de funcționare. După cum o problemă centrală o va constitui stabilirea măsurilor ce revin unităților din programele speciale de irigații, de desecări și combatere a eroziunii solului.Evident, în toate unitățile economice, în cadrul dezbaterilor și al programelor de măsuri ce vor fi adoptate trebuie să se acorde cea mai mare atenție problemelor privind încheierea din timp a contractelor economice, atît pentru producția destinată pieței interne, cît și pentru cea destinată exportului, definitivarea programelor de cooperare interuzina- lă, asigurarea intregii baze tehnice și materiale necesare îndeplinirii ritmice a planului încă din primele zile ale noului an. Sarcini deosebite în această privință revin, deopotrivă, factorilor de resort din ministere, altor organe centrale de stat, centralelor industriale, care au obligația să sprijine îndeaproape întreprinderile in nominalizarea întregii producții fizice planificate. în perfectarea din timp a contractelor necesare, în fundamentarea și definitivarea tuturor programelor speciale de măsuri care fac parte integrantă din planul pe anul 1984.Pretutindeni, dezbaterile din adunările generale trebuie să aibă un pronunțat caracter de lucru, să analizeze in spirit revoluționar, muncitoresc toate măsurile care se impun pentru întărirea și dezvoltarea auto- conducerii muncitorești și autogestiu- nii economico-financiare. După cum se știe, în ultimul timp au fost adoptate o serie de reglementări legale pentru perfecționarea mecanismului economico-financiar. a sistemului de retribuire a muncii. Pornindu-se de la indicațiile date în această privință de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. de la decretele adoptate privind majorarea

retribuției personalului muncitor, a- plicarea generalizată a formei de retribuire în acord global, calcularea, eliberarea și controlul utilizării fondurilor de retribuire, adunările generale ale oamenilor muncii trebuie să analizeze temeinjc și să stabilească toate măsurile ce se impun pentru aplicarea fermă a prevederilor acestor acte normative.Din întreaga desfășurare a adunărilor generale trebuie să se desprindă cu claritate ideea fundamentală că a realiza producția fizică planificată la un nivel calitativ superior, cu cheltuieli materiale ,și de muncă cit mai reduse, cu beneficii cît mai mari constituie esența aplicării cu bune rezultate a mecanismului economico- financiar, ceea ce este atit în interesul fiecărui colectiv de întreprindere și al economiei naționale, cît și al fiecărui om al muncii in parte.Pentru ca pretutindeni adunările generale ale oamenilor muncii să se afirme ca adevărate foruri ale auto- conducerii muncitorești. întreaga acțiune de pregătire si desfășurare a acestora trebuie să fie condusă de organele si organizațiile de partid. Datoria comitetelor de partid județene. municipale, orășenești și comunale, a organizațiilor de partid din unitățile economice este de a sprijini efectiv consiliile oamenilor muncii si comitetele sindicatelor în pregătirea cit mai judicioasă a adunărilor generale, de fășurarea lor într-un cipialitate. exigentă tate muncitorească, cipanții la dezbateri să-și spună deschis cuvîntul, să critice neajunsurile existente și să propună soluții pentru rezolvarea problemelor majore ale activității economice din anul viitor. Numai pe baza afirmării puternice a înțelepciunii colective, numai cu participarea largă la dezbateri a oamenilor muncii, adunările generale vor putea să stabilească și să adopte programe cuprinzătoare de măsuri, a căror aplicare să asigure înfăptuirea tuturor indicatorilor de plan pe anul 1984, ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a întregii activități economice, în conformitate cu orientările și exigentele sporite formulate de conducerea partidului.

a asigura des- climat de prinși responsabili- astfel ca parti-

Bătălia pentru realizarea obiectivelor de in
vestiții stabilite să fie puse în funcțiune în acest 
al treilea an al cincinalului a intrat acum, cînd 
ne aflăm în ultimul trimestru al anului, într-o 
fază decisivă. De bună seamă, succesul în rea
lizarea acestei sarcini majore depinde, într-o 
foarte mare măsură, de recuperarea rămîneri- 
lor în urmă din lunile anterioare, de intensifi
carea la maximum a ritmului de execuție.

Desigur, o mare importanță are pentru acti
vitatea șantierelor soluționarea diferitelor pro
bleme tehnico-materiale — înt 
deosebit ocupă livrarea rapidă

care un loc 
utilajelor teh-

nologice. Buna desfășurare a lucrărilor la noile 
obiective de investiții prevăzute să producă în 
acest an este condiționată însă de modul în 
care conducerile de trusturi și șantiere, orga
nele și organizațiile de partid acționează pen
tru mobilizarea și concentrarea întregului po
tențial uman și tehnic în vederea asigurării 
fronturilor de lucru și terminării grabnice a 
crărilor de construcții și montaj.

Asupra modului în care se acționează 
acest sens pe două importante șantiere 
oprim în raidul de față.
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Constructori la înălțime
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Un nou 
obiectiv energeticUn nou și important obiectiv energetic a intrat în funcțiune în județul Iași. Este vorba de centrala termică de zonă. pe lignit, situată in vecinătatea imediată a localității Holboca. Aici au fost racordate la circuitul productiv două cazane cu o capacitate de 4 tone abur tehnologic pe oră. In prezent, se acționează cu forțe sporite pentru devansarea termenelor de punere în funcțiune și a celorlalte cazane ale Centralei termice de la Holboca, obiectiv ce va produce în final 34 tone abur tehnologic pe oră — energie termică necesară unităților industriale din zonă.De menționat că noua centrală termică folosește lignitul fără combustibili auxiliari, iar utilajele și instalațiile sint în totalitate de proveniență românească. (Agerpres)

de
întreprinderea metalurgică Bacău. Imagine din secția turnătorie a fabricii 

vane

(Urmare din pag. I)10 536 MWh la Combinatul de îngrășăminte chimice Turnu Măgurele, 425 MWh la întreprinderea de alumină Tulcea. 432 MWh la întreprinderea „1 Mai“ — Ploiești ș.a.Or, este de la sine înțeles că, în condițiile în care anumite unități industriale depășesc cotele repartizate de energie electrică cu milioane de kWh, echilibrarea balanței energetice a economiei naționale este în general dificilă ; 'și aceasta cu atît mai mult în actuala perioadă, cind se consumă cantități mai mari de energie decît în lunile de vară. Cu toată răspunderea trebuie să se înțeleagă că respectarea repartițiilor de energie electrică nu este o chestiune facultativă, care rămîne la latitudinea fiecărei unități. Cotele repartizate de energie electrică sint calculate pe baza normelor de consum și a producțiilor planificate. Orice depășire a cotelor repartizate în unele unități . duce la încărcarea nejustificată a cheltuielilor materiale de producție și, în același timp, creează serioase greutăți în alimentarea cu energie electrică a altor întreprinderi. Iată de ce nu se poate admite nici un fel de justificare pentru depășirea, fie chiar și temporară, a cotelor repartizate de energie, electrică.

în această perioadă și în continuare sînt necesare măsuri ferme, imediate pentru gospodărirea riguroasă a energiei electrice, pentru economisirea ei severă în unitate, la fiecare loc de Totodată, se impune o îmbunătățire substanțială a activității și în unitățile producătoare de energie electrică și, îndeosebi, în termocentralele pe cărbune de la Turceni, Rovinari, Ișalnița ș.a. Alimentarea normală a consumatorilor cu energie electrică depinde deci, deopotrivă, atît< de economisirea sub orice formă și în toate sectoarele a fiecărui kWh de energie electrică, cît și de activitatea energeticienilor, care trebuie să-și îndeplinească integral sarcinile de plan ce Ie revin.Cu toții sîntem interesați ca în întreprinderile și instituțiile în care lucrăm, în căminele noastre să chibzuim mai mult, să acționăm ca adevărați gospodari pentru economisirea energiei arată că. sint pină cerea cu mului de lează cu milioane miei naționale. Dar posibilitățile de reducere a consumurilor energetice sînt, indiscutabil, mult mai mari !

fiecare muncă.

electrice. Calculele în cele 65 de zile care mai la sfirșitul anului, redu- numai 1 la sută a consu- energie electrică echiva- o economie de peste 130 kWh pe ansamblul econo-

Pe șantierele obiectivelor miniere de la
Valea Arsului — Gura Barza

Ritm susținut de execuție pentru 
finalizarea la termen a lucrărilorDouă dintre obiectivele importante de investiții din industria minieră a județului Hunedoara — cariera de minereuri complexe de la Valea Arsului, sectorul Valea Morii, și liniile de flotație de la preparația minereurilor din Gura Barza — au termene de punere in funcțiune la sfîrșitul acestei luni. Care este stadiul lucrărilor și cum se acționează pentru încheierea lor la termen ?în cariera de minereu de la Valea Arsului, drumurile de acces sint practic finalizate. Echipa condusă de Emilian Teodorescu executa, zilele trecute, ultimele lucrări la parapet, iar maistrul Ion Potinteu. coordonatorul lucrării, se pregătea pentru predarea căii de acces beneficiarului și începerea modernizării celorlalte două tronsoane ale drumului de acces în carieră, dintre Valea Arsului și Criscior. Trebuie spus insă că pe această porțiune lucrările de amenajare a drumului se desfășoară mai greoi, fiind necesară asigurarea zilnică a numărului prevăzut de autocamioane pentru a- tingerea unui ritm susținut de lucru. în același timp, pentru pregătirea lucrărilor de începere a extragerii minereului din carieră trebuie impulsionate lucrările de ex- cavatii la descopertă și atinsă cota 590. Lucrindu-se in trei schimburi la descopertă, cu două excavatoare și 26 de autobasculante, se prevede ex- cavarea. pînă la sfîrșitul acestei luni, a 70 000 metri cubi de steril. In prezent, patru din cele cinci trepte ale ceastă crările se află,\Din cariera .Vșilea Arsului, minereul va fi transportat printr-un flux

carierei prevăzute pentru a- etapă sînt finalizate, iar lu- la cea de-a cincea treaptă într-un stadiu avansat.

cum Con- puteade benzi și vagonete. După ne spunea maistrul principal stantin Holda, instalația va intra la termen în probele tehnologice. Construcția tunelului de transport al minereului este terminată in întregime, iar echipamentul necesar este montat în proporție de 90 la sută. A mai rămas de instalat o linie de benzi și o linie ferată pe o distanță de 500 metri.Anumite lucrări sînt rămase în urmă la stația de antezdrobi- re. la triajul de zonă și la prepa- rația din Gura Barza. Antezdrobito- rul nu va impieta însă asupra dării in funcțiune a primelor două linii de preparație. Deși recent au fost finalizate lucrările la tronsonul < de benzi aeriene și montate aproape în întregime rolele si banda transportoare, totuși lucrările de la celulele de flotare. precum și la a- lîmentarea cu apă a prepapației ridică semne de întrebare pentru încheierea obiectivului de investiții. Interlocutorul nostru, ing. Mircea Pinciulescu. șeful șantierului Brad al Trustului de construcții- montaje miniere din Cluj-Napoca, ne-a asigurat că în toate punctele de lucru se depun eforturi deosebite pentru terminarea tuturor o- biectivelor la timp. Este necesar ca atît conducerea șantierului, cît și beneficiarul să acorde în aceste zile toată atenția sporirii numărului de dulgheri, zidari și sudori necesari pentru a se impulsiona si mai mult ritmul la lucrările de punere în funcțiune a primelor două linii de ' preparație de la Gura Barza.
S. CERBU
corespondentul „Scînteii*

Pe platforma petrochimică Borzești

Dacă și furnizorii de utilaje ar pune umăruldouă luni platforma fost puse capacități planifica- contribu-
Deși au mai rămas doar pină la finele anului, pe petrochimică Borzești au în funcțiune doar 11 noi de producție din cele 26 te. Acestea și-au adus otie însemnată la realizarea de către combinat, în primele 9 luni ale anului, a unei producții-marfă suplimentare in valoare de circa 285 milioane lei și depășirea planului la export cu aproape 6 milioane lei. Alte două instalații — instalația pentru producerea etilaminelor și cea pentru izomerizarea metaxile- nului — se află în probe tehnologice si vor intra în curind în funcțiune, în probe tehnologice se află instalația pentru fabricarea sodei caustice pe bază de anozi de titan, prima unitate de acest fel din țară concepută și realizată în întregime de specialiștii noștri. Constructorii. montorii, beneficiarul și-au unit forțele luorind zi și noapte, in două schimburi, hotărîți să incheie lucrările pină la sfirșitul acestei luni.Dar deși pe platformă planul valoric de investiții se realizează lună de lună, un număr de 9 capacități de producție, una mai importantă decît alta pentru economia națională, nu au fost puse în funcțiune la termenele prevăzute și. ceea ce-i mai grav, nu se întrevăd posibilități pentru ca lucrările să fie Încheiate măcar pînă la finele anului. A- ceste investiții ar putea fi împărțite în două categorii : unele care sînt realizate în proporție de 95—99 la sută, dar nu pot fi puse în funcțiune pentru te miri ce, și altele care au „înghețat" de luni de zile în diferite stadii de execuție pentru că unii furnizori de utilaje din tară au uitat pur și simplu să se achite de obligațiile contractuale. Cîteva exemple : Instalația pentru separarea paraxilenului a fost terminată pînă în cele mai mici amănunte încă din luna aprilie, dar nu poate fi pusă în funcțiune nici la această dată, pentru că nu au sosit pe șantier cele două pompe centrifuge pe care întreprinderea „Aversa" din Capitală trebuia să le livreze încă în anul 1982. iar Ministerul Industriei Chimice a întîrziat contractarea celor cîteva tone de site moleculare și inox necesare. Gata tot de multe ltjni sînt și instalația pentru fabricarea hidrogenului și cea de hidrodesulfurare — distilat de vid — din cadrul noii rafinării de petrol, dar care nu pot să înceapă producția din cauza aceleiași întreprinderi „Aversa" din București, care nu a livrat cele 10 pompe necesare. Iată așadar că pentru niște utilaje mărunte nelivrate la timp, instalații în care statul a investit milioane și milioane de lei stau încuiate. frumos vopsite și protejate împotriva intemperiilor, întregind doar decorul industrial al Văii Tro- tușului.Din cea de-a doua categorie am reținut situația instalațiilor pentru fabricarea erbicidelor triazinice șl a clorurii de cianurii, din cadrul uzinei chimice, care conform planului de stat trebuie să intre în producție la sfirșitul lui octombrie, dar la care lucrările de constructii-mon- taj sint realizate doar în proporție de 60—70 la sută.— Aiti, lucrările ar putea înainta mult mai repede — este de părere inginerul Nicolae Chiriță, șeful serviciului investiții al combinatului..

Mă refer îndeosebi la lucrările subterane, la căile de acces, la utilități Si la multe altele.Ar putea, spunem și noi. pentru că atît pe șantierul instalației pentru fabricarea erbicidelor, cît și pe cel al instalației de clorură de cianurii există forte umane și mecanice suficiente. Dar trebuie spus că pe ambele șantiere se lucrează în ritm lent.— Avem necazuri cu aprovizionarea unor materiale — motivează inginerul Nicolae Mîrcă, șeful șantierului. Ne lipsesc de pe șantier armăturile. țeava, electrozii, vopsele, adezivi, tablă pentru izolații și cite altele.Din discuțiile purtate am aflat că toate acestea sînt cunoscute la conducerea Trustului de construcții industriale din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej — antreprenorul general al acestor lucrări — dar măsurile întîrzie să fie luate. Cît despre montori, aceștia aproape că și-au încetat complet activitatea. „Nu avem utilaje" — este laitmotivul care apare peste tot. Și intr-adevăr, pe șantierele celor două instalații nu au sosit nici pină la această dată cele 15 schimbătoare de căldură și 10 reactoare de trimerizare pe care I.U.C. Borzești trebuia să le livreze cu un an in urmă, după cum nu au sosit nici cele 25 de cântare de dozare de Ia întreprinderea „Balanța" Sibiu, robinetii de reglare și supapele de siguranță de la întreprinderea de utilaj petrolier Tirgoviște. Printre restanțieri, cu cantități însemnate de utilaje figurează șl întreprinderea de armături din fontă și otel din Zalău. întreprinderea de utilaj tehnologic Buzău, alte unități de profil din Birlad, Pașcani, Cluj- Napoca. București. C.I.E.T.A. și altele. din cadrul Curios ni se pare faptul că pentru o seamă de utilaje care ar fi trebuit să fie montate pe șantiere — sistemul de măsură gravimetrică, instalațiile de avertizare si înăbușire a incendiilor, a- paratură de măsură și reglare etc. — nu au fost încheiate contracte nici pină la această dată. Tovarășul Ne- culai Buzdugan, secretar al Comitetului județean de partid Bacău, ne spunea că situația este cunoscută de toti factorii de răspundere de la diferite niveluri. Ea a fost analizată în -repetate rinduri. s-au replanifi- cat termenele de livrare, s-au făcut demersuri la forurile de resort, s-au cheltuit bani cu delegații, numai utilajele nu sosesc pe șantier.Pină la finele anului, cînd cele 9 importante capacități de producție de la Borzești vor trebui să producă. a mal rămas puțină vreme. Constructorii, montorii. beneficiarul sînt hotărîți să facă totul pentru a-și îndeplini angajamentul asumat față de conducerea partidului, de a încheia lucrările de construcții la termenele stabilite. De aceea, ei fac un apel tovărășesc către colectivele de muncă utilaje pentru vîntul, de. în ____  ___  _________ __________Un apel care credem că va fi recepționat. Pentru că este în interesul nostru, al tuturor, în interesul economiei naționale ca noile instalații de la Borzești să intre în funcțiune pînă la sfirșitul anului.

din unitățile furnizoare de să depună un efort sporit a-i ajuta să-și respecte cu- expediindu-le cît mai repe- timp util utilajele restante.
Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scînteii
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Profundă satisfacție, unanimă aprobare fa|ă de rodnicele rezultate 
ale vizitelor întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună 

cu tovarășa Elena Ceaușescu în Malta, Egipt, Sudan și Cipru
Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu

Noua solie de pace, prietenie și colaborare întreprinsă de dumneavoastră, tovarășe secretar general. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în unele țări din sudul Europei și nordul Africii reconfirmă, prin rezultatele deosebit de rodnice pe planul relațiilor bilaterale si al conlucrării internaționale, înalta considerație și renumele de care se bucură astăzi România socialistă in lume, de promotor activ al celor mai nobile și vitale aspirații ale omenirii — se subliniază in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R.Acest strălucit moment în afirmarea plenară a politicii externe românești constituie pentru noi, comuniștii și ceilalți oameni ai muncii din județul Arad — români, maghiari, germani și de alte naționalități — un nou și fericit prilej de manifestare a celor mai profunde sentimente de stimă și admirație față de personalitatea dumneavoastră de eminent om politic și clarvăzător bărbat de stat, semnificind, in fruntea partidului, geniul poporului nostru.Ne exprimăm ' și cu acest prilej, stimate tovarășe secretar general, adeziunea deplină la politica internă și externă profund științifică și umanistă a partidului și statului nostru, asigurindu-vă, totodată, că toți locuitorii meleagurilor arădene sînt hotăriți de a cinsti prin noi exemplare fapte de muncă apropiatele sărbători — a 65-a aniversare de la marea Unire, actul creării statului unitar român, și ziua Republicii.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN ARGEȘ AL P.C.R . se arată : La reîntoarcerea dumneavoastră din vizita de deosebită însemnătate pe care, împreună cu tovarășa1 Elena Ceaușescu. ați efectuat-o in Malta, Egipt, Sudan și Cipru, vă rugăm să ne dați voie, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să dăm din nou glas sentimentelor de nemărginită dragoste și profund respect pe care vi le purtăm și să vă adresăm din adîncul inimilor un călduros „Bun venit" pe pămintul scump al patriei. Aprobăm din toată inima rezultatele deosebit de rodnice ale acestor vizite și ne exprimăm convingerea că acordurile și convențiile încheiate, convorbirile purtate cu oamenii politici din aceste țări reprezintă un moment nou. calitativ, în dezvoltarea raporturilor dintre România și aceste țări pe multiple planuri. Urmînd minunatul dumneavoastră exemplu și exprimindu-ne Încă o dată nemărginita dragoste și recunoștință pe care v-o purtăm pentru tot ce faceți pentru binele și fericirea poporului, pentru creșterea prestigiului patriei noastre in lume, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din Argeș, asemenea Întregului nostru popor, se vor mobiliza și mai energic pentru înfăptuirea exemplară a tuturor sarcinilor ce ne revin din hotăririle Congresului al XII-lea al partidului.Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Bacău au urmărit cu deosebit interes și mîndrie patriotică noua și strălucita solie de pace, prietenie și colaborare pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu ați întreprins-o în țări din Europa de sud si Africa — se subliniază in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BACĂU AL P.C.R. Aprobind intru totul rezultatele de excepțională însemnătate ale convorbirilor si înțelegerilor încheiate la nivel înalt, dăm glas celor mai fierbinți sentimente de gratitudine și recunoștință pentru neobosita dumneavoastră activitate pe care o desfășurați. spre binele și fericirea întregii noastre națiuni. pentru o lume mai bună și măi dreaptă. Deplin încrezători în politica științifică a partidului, puternic mobilizați de exemplul dumneavoastră de muncă și dăruire re-» volutionară. vă asigurăm, mult iubite si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom acționa cu fermitate si hotărire pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin, a mărețelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea si Conferința Națională ale partidului, pentru a face ca scumpa noastră patrie să fie tot mai bogată și prosperă, să se bucure și pe mai departe de stima, admirația și respectul întregii lumi.împreună cu întreaga noastră națiune socialistă, comuniștii, toți oamenii muncii din MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE, care au urmărit cu deosebit interes, cu sentimente de profundă satisfacție și mindrie patriotică vizitele oficiale de prietenie pe care le-ați întreprins, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu în Malta. . Egipt, Sudan și Cipru, vă exprimă acum, la reîntoarcerea dumneavoastră pe pămintul patriei, cele mai sincere felicitări, recunoștința lor fierbinte pentru rezultatele strălucite ale acestei noi misiuni de prietenie și pace. Manifestările călduroase de înaltă considerație, stimă și respect cu care ați fost intimpinați pretutindeni, dumneavoastră și tovarășa Elena Ceaușescu, atmosfera de cordialitate și spiritul de ințelegere in care s-au desfășurat intilnirile și convorbirile cu conducătorii statelor vizitate, importantele documente semnate cu aceste prilejuri constituie o expresie a unanimei aprecieri de care se bucură pretutindeni prodigioasa dumneavoastră activitate pusă în slujba păcii și a înțelegerii intre popoare, o expresie a raporturilor de strînsă prietenie și colaborare dintre poporul român și popoarele țărilor vizitate. Exprimindu-și deplina adeziune față de rezultatele -rtrăiucite ale acestor vizite, colectivul de oameni ai muncii din Ministerul Afacerilor Externe vă asigură de hotărirea sa fermă de a acționa pentru aplicarea prevederilor cuprinse în documentele încheiate cu aceste prilejuri, de a contribui la îndeplinirea lor in mod exemplar, cu convingerea de nestră

mutat în justețea și înțelepciunea întregii politici externe al cărei arhitect și promotor neobosit sînteți dumneavoastră.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BIHOR AL P.C.R. se arată : Alături de întregul nostru popor, oamenii muncii bihoreni — români, maghiari și de alte naționalități — . care trăiesc înfrățiți și muncesc cu hărnicie și înalt elan patriotic pentru continua prosperitate a acestor străvechi meleaguri — din totdeauna românești — au urmărit cu deosebită satisfacție și justificat interes noul itinerar de pace, prietenie, solidaritate, colaborare și înțelegere internațională pe care dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, l-ați parcurs in Malta, Egipt, Sudan și Cipru, ca străluciți mesageri ai poporului român. Primirile deosebit de călduroase, manifestările prietenești și înalta stimă de care v-ați bucurat în toate aceste țări sînt o nouă confirmare a adevărului incontestabil că România socialistă, prin remarcabila dumneavoastră personalitate, promovează o politică viabilă, dinamică și realistă, în deplină concordanță cu nobilele aspirații de pace și colaborare internațională ale poporului român, pentru edificarea unei lumi mai drepte și mai bune, fără arme și războaie.
• Manifestările de stimă și considerație din toate țările vizitate dovedesc 

incă o dată inalta apreciere de care se bucură pe plan internațional președintele 
României pentru neobosita sa activitate in slujba cauzei păcii și destinderii, pentru 
infăptuirea aspirațiilor de libertate și progres ale întregii umanități.

• Prin importantele documente semnate și înțelegeri încheiate, prin ideile majore 
puse in evidență, această nouă acțiune politică de amplu răsunet dă un impuls și mai 
puternic dezvoltării relațiilor cu țările vizitate, marcind o contribuție de preț la 
extinderea colaborării internaționale.

• Exprimindu-și sentimentele de mindrie patriotică, oamenii muncii dau glas 
voinței lor de a depune toate eforturile pentru traducerea in viață a mărețului Program 
al partidului de edificare a socialismului și înaintare a României spre comunism, 
pentru triumful ideilor păcii pe intreg globul.

Ne angajăm in fața conducerii partidului, a dumneavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că vom munci cu abnegație și hotărire pentru a ne îndeplini in mod exemplar sarcinile ce ne revin din hotăririle Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.Comuniștii, toti oamenii muncii din județul Bistrița-Năsăud au urmărit cu deosebit interes și cu legitimă mîndrie patriotică vizitele ce le-ați întreprins. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în Malta, Egipt, Sudan si Cipru, unde ați purtat cu strălucire mesajul de pace, prietenie și colaborare dintre poporul român si popoarele respective — se evidențiază in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂ- SĂUD AL P.C.R. Primirea deosebit de călduroasă, manifestările de profundă stimă și considerație cu care ați fost înconjurat în acest itinerar al păcii sînt o ilustrare, vie a prestigiului și respectului de care vă bucurați în întreaga lume pentru clarviziunea. înțelepciunea, realismul si competenta cu care abordați marile si complexele probleme ale lumii contemporane. Dorindu-vă din adîncul ființei noastre un călduros „bun venit" pe pămîntul scump al patriei, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort pentru ,a ne aduce contribuția Ia traducerea în viată a acordurilor și înțelegerilor convenite, că vom munci fără preget pentru a face ca scumpa noastră patrie să fie tot mai bogată și prosperă.în telegrama CONSILIULUI NATIONAL PENTRU ȘTIINTA SI TEHNOLOGIE se spune : Alături de întregul nostru popor, cei ce muncesc pe tărimul științei și tehnologiei au urmărit cu vie emoție și mîndrie patriotică strălucita desfășurare a înaltei solii de prietenie, colaborare și pace pe care, dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați condus-o în țări ale Europei de sud și Africii,într-o perioadă de acută accentuare a încordării internaționale. ca cea pe care o trăim, documentele convenite, întregul ansamblu de înțelegeri realizate în timpul vizitelor oferă exemple pozitive concrete. de mobilizare a voinței politice a statelor în vederea promovării unui climat de încredere, dialog si conlucrare în folosul general, al Păcii și progresului. Ne angajăm să acționăm astfel încît știința și tehnologia să-și sporească contribuția la înfăptuirea programelor ho- tărîte de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, la dezvoltarea multilaterală a țării. Totodată, pătrunși de conștiința înaltei priorități pe care o are. în acest sfirșit de an ce anunță decizii cu 

importante efecte asupra păcii și securității popoarelor Europei și ale întregii lumi, acțiunea hotâritâ a întregii țări pentru oprirea cursului spre amplasarea de noi rachete nucleare pe continentul nostru, pentru retragerea și distrugerea celor existente, sub conducerea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent savant și om politic de largă recunoaștere și prețuire internațională, președinte al Comitetului național român „Oamenii de știință și pacea", vom întreprinde acțiuni hotărîte pentru ca Programul de pace și dezarmare al României — strălucita dumneavoastră inițiativă — să triumfe, spre binele tării, al întregii omeniri.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN BRAILA AL P.C.R. și CONSILIULUI POPULAR JUDEȚEAN se arată : înecriindu-se ca o misiune strălucit îndeplinită, ca un eveniment cu ample semnificații istorice, noua solie de pace și înțelegere deschide perspectivele extinderii și diversificării continue a rodnicelor relații pe care România le are cu țările și popoarele vizitate. întăririi conlucrării pe arena mondială, in lupta pentru o lume fără arme, fără teama unui distrugător război nuclear. Exemplul dumneavoastră, de înflăcărat patriot și revoluționar consecvent internaționalist, om poli

tic dedicat marilor cauze ale umanității, este o lecție vie pentru noi toți, cei ce muncim și trăim pe aceste străvechi meleaguri românești. Folosim și acest prilej pentru a vă încredința de sentimentele noastre de nețărmurită dragoste și profund devotament, de adeziunea deplină față de tot ceea ce inițiați și întreprindeți în fruntea partidului și statului pe planul politicii interne și externe și ne angajăm să acționăm cu toată fermitatea pentru îndeplinirea și respectarea neabătută a sarcinilor ce ne revin din hotăririle Congresului al XII- lea și Conferinței Naționale ale partidului, convinși fiind că astfel ne aducem contribuția Ia inflorirea patriei socialiste, la creșterea necontenită a prestigiului său pe plan internațional.Oamenii muncii de naționalitate maghiară. înfrățiți cu toti fiii României îh muncă și idealuri, au urmărit cu viu interes si profundă mindrie patriotică noua dumneavoastră sobe de pace, prietenie și colaborare prilejuită de vizitele oficiale pe care le-ați efectuat, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu în Malta, Egipt, Sudan si Cipru — se arată în telegrama adresată de CONSILIUL OAMENILOR MUNCII DE NAȚIONALITATE MAGHIARA DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA.Dînd glas gîndurilor și sentimentelor pe care le nutresc toți oamenii muncii de naționalitate maghiară, vă exprimăm și cu acest prilej, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, adeziunea deplină la tot ceea ce ati făcut și faceți ca România să se bucure de un înalt prestigiu internațional. pentru infăptuirea marilor deziderate ale contemporaneității. Cu acest prilej exprimăm din inimă cele mai calde felicitări dumneavoastră și tovarășei Elena Ceaușescu cu ocazia înmînării celei mai înalte distincții cipriote „Marele colan al Ordinului Makarios", ca semn de prețuire pentru contribuția la dezvoltarea relațiilor între România si Cipru. Aceleași calde felicitări exprimăm din inimă tovarășei Elena Ceaușescu. savant cu renume mondial. cu ocazia conferirii. în cadrul unei ceremonii, a titlului de Doctor Honoris Causa al Universității din Malta, pentru impresionanta activitate academică si remarcabile rezultate în domeniul cercetării.în telegrama adresată de COMITETUL JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se afirmă : într-un glas cu întreaga națiune, dăm o înaltă apreciere și unanimă aprobare rezultatelor fructuoase ale noului itinerar de pace și înțelegere, în care vedem o nouă si remarcabilă contribuție la extinderea si aprofundarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre 

poporul român șl popoarele țărilor vizitate.. în interesul reciproc, al cauzei păcii, securității și conlucrării internaționale reciproc avantajoase, înțelegînd că prestigiu] internațional fără precedent de care se bucură astăzi România socialistă pe toate meridianele Terrei este indisolubil legat de pilduitoarea dumneavoastră activitate teoretică și practică la cirma partidului si tării, de cutezanța Si fermitatea cu care acționați în favoarea păcii și securității internaționale, pentru destindere si dezarmare, pentru realizarea unei noi ordini politice și economice mondiale, vă exprimăm, din adîncul ființei noastre, cele mai nobile sentimente de recunoștință și gratitudine pentru tot ceea ce gîndiți și întreprindeți spre binele poporului român și al întregii umanități.Comuniștii, toti locuitorii străvechilor meleaguri clujene împărtășesc. susțin și acționează cu fermitate pentru ca generoasele dumneavoastră idei de pace, colaborare si prietenie între popoare să fie a- plicate in viață și vă încredințează de hotărirea lor de a vă urma în gînd si faptă, de a munci cu pasiune si răspundere comunistă pentru infăptuirea exemplară a sarcinilor ce le revin.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN COVASNA AL P.C.R. se 

spune : Comuniștii, toți oamenii muncii. români și maghiari din județul Covasna. asemenea întregului nostru popor, au urmărit cu cel mai viu interes, profuțidă satisfacție și mîndrie patriotică) vizitele oficiale pe care le-ați întreprins, mult stimate si iubite tovarășe secretar general, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în Malta, Egipt. Sudan și Cipru — mărturie elocventă a modului strălucit în care politica externă a României socialiste își definește. prin reprezentantul ei cel mai autorizat, dimensiunea sa planetară. Viguroasa reafirmare a valențelor dialogului la nivel înalt In promovarea politicii de largă conlucrare cu toate țările lumii, vizitele dumneavoastră oficiale au adus o nouă contribuție de cea mai mare însemnătate la extinderea si adîncirea raporturilor de prietenie si conlucrare cu aceste țări. Exprimînd și cu acest prilej adeziunea deplină a tuturor oamenilor muncii, români și maghiari. din județul Covasna. la întreaga politică a Partidului Comunist Român. întruchipare a năzuințelor supreme ale națiunii noastre socialiste, vă asigurăm, mult stimate si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom pune si în continuare toată priceperea si energia noastră în slujba înfăptuirii în bune condiții a sarcinilor ce ne revin din hotăririle Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, spre a ne spori contribuția la dezvoltarea susținută a scumpei noastre patrii. România socialistă.împreună cu întregul nostru popor, milioanele de țărani cooperatori, toți lucrătorii ogoarelor au urmărit cu interes și mîndrie patriotică vizitele pe care le-ați întreprins, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu distinsa tovarășă Elena Ceaușescu în Malta, Egipt, Sudan șt Cipru și dau o înaltă apreciere rezultatelor obținute, contribuției României, a dumneavoastră personal la dezvoltarea relațiilor de prietenie, solidaritate și colaborare cu aceste țări, la promovarea idealurilor păcii și înțelegerii internaționale — se spune în telegrama trimisă de CONSILIUL UNIUNII NAȚIONALE A COOPERATIVEI,OR AGRICOLE DE PRODUCȚIE. Sintem mîndri că în aceste momente hotărîtoare pentru destinele umanității amenințate, ca niciodată în istorie, cu distrugerea totală, răsună din nou, cu luciditate, prin dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, glasul României socialiste, prin care popoarele lumii sint chemate să conlucreze strîns pentru eliminarea primejdiei nucleare și asigurarea unei păci juste și trainice în lume. Aprobînd întru totul rezultatele de excepțională însemnătate ale convorbirilor și înțelegerilor la nivel înalt, ne angajăm să muncim fără preget pentru înfăptuirea la ni

velul exigențelor cerute de dumneavoastră a tuturor lucrărilor din campania de toamnă, realizarea fondului de stat, a obiectivelor noii revoluții agrare din țara noastră, condiție hotărîtoare pentru asigurarea unor producții sigure și stabile.Acum, cînd întreaga țară vibrează de puternicul glas al tuturor oamenilor muncii, de curmare definitivă a cursei înarmărilor, pentru distrugerea tuturor arsenalelor militare de pe planeta noastră, noul și strălucitul dumneavoastră itinerar de pace, prietenie și înțelegere între popoare, pe care l-ați efectuat împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, capătă profunde semnificații în conștiința tuturor acelora care văd în dumneavoastră luptătorul neînfricat, apărătorul dîrz, eminentul om politic de talie internațională care, făcind neobosit apel la rațiune, cheamă marile puteri împreună cu toate statele lumii să participe la masa tratativelor pentru a se da cîștig de cauză păcii, pentru triumful vieții și viitorului pe planeta noastră — se subliniază in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN GALAȚI AL P.C.R. înflăcărați de minunatul dumneavoastră exemplu, oamenii muncii gălățeni, în frunte cu comuniștii, vă asigură, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vor depune 

toate eforturile pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le revin din mărețele obiective stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului.în telegrama trimisă de COMITETUL JUDEȚEAN GIURGIU AL P.C.R. se spune : Adresîndu-vă din adincul inimilor un călduros salut de bun venit pe pămîntul scump al patriei, ne exprimăm deplina aprobare față de rezultatele rodnice ale noului itinerar de pace și colaborare pe care l-ați întreprins in cele patru țări prietene. Vibrantele manifestări de profundă stimă și prețuire cu care ați fost întîmpinat pretutindeni relevă din plin că marele prestigiu dobîndit de România socialistă în lume este indisolubil legat de numele și prestigioasa dumneavoastră activitate pusă in slujba promovării unor relații internaționale noi, bazate ne dreptul sacru al fiecărui stat la existentă liberă, independență și suveranitate, dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, egalitatea deplină in drepturi, nerecurgerea la forță și la a- menințarea cu forța, soluționarea tuturor diferendelor exclusiv prin mijloace pașnice, neamestecul in treburile interne. Cu deosebită satisfacție și mîndrie patriotică am primit decernarea tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent militant pentru cauza păcii și savant de renume mondial, a prestigiosului titlu de Doctor Honoris Causa al Universității din Malta, ilustrare grăitoare a aprecierii de care se bucură peste hotare dezvoltarea și importantele realizări ale cercetării științifice din România, promovarea largă în tara noastră a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii.însoțindu-vă cu cel mai viu Interes, cu sentimente de nețărmurită dragoste, admirație și prețuire, pe întregul parcurs al noului itinerar de pace, înțelegere și colaborare internațională, vă rugăm să ne permiteți să dăm expresie, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Gorj, aprobării unanime și înaltei aprecieri față de rezultatele vizitelor oficiale de prietenie, întreprinse împreună, cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Malta, Egipt, Sudan și Cipru — eveniment politic de largă rezonanță, ce se înscrie ca o contribuție marcantă la extinderea și aprofundarea relațiilor prietenești dintre România și țările vizitate, servind intereselor comune, cauzei păcii și securității pe planeta noastră — se evidențiază in telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN GORJ AL P.C.R. întregul itinerar s-a constituit, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, intr-o elocventă mărturie a imensului prestigiu de care vă bucifrați pe toate meri

dianele, ca eminent om politic al lumii contemporane, care militează cu neobosită energie, cu înaltă principialitate pentrp apărarea drepturilor supreme ale umanității. Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii de pe aceste meleaguri, în frunte cu comuniștii, vor face totul pentru realizarea obiectivelor complexe ce le revin din hotăririle Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.în telegrama trimisă de CONSILIUL CULTURII ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE se spune : Activiștii Consiliului Culturii și Educației Socialiste. toți oamenii de cultură si artă»'au urmărit, alături de întregul nostru popor, cu înaltă mîndrie patriotică si profundă satisfacție, itinerarul dumneavoastră de pace și colaborare. întreprins împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în Malta, Egipt. Sudan și Cipru. Primirea deosebit de călduroasă de care v-ați bucurat in timpul vizitei, ambianța de profundă cordialitate și stimă cu care ati fost întîmpinat au pus cu pregnantă în evidență înaltul prestigiu de care vă bucurați dumneavoastră, proeminentă personalitate a lumii contemporane, mesager al idealului nostru de pace și înțelegere între națiuni. Acum, la 'întoarcerea pe pămintul patriei, vă exprimăm în

treaga recunoștință și cele mai Înalte sentimente de stimă și prețuire pentru efortul neobosit pe care-1 faceți pentru prosperitatea poporului român. pentru creșterea continuă in lume a prestigiului Republicii Socialiste România, pentru cauza păcii pe planeta noastră. Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu ne vom precupeți eforturile pentru a contribui la înfăptuirea poltțicii interne și externe a statului nostru, pentru a educa pe cetățenii țării noastre în spiritul umanismului revoluționar, al patriotismului și angajării plenare in măreața operă de edificare a socialismului și comunismului pe pămintul României.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. se arată : Maramureșenii, în frunte cu comuniștii, asemenea întregului nostru popor, au urmărit cu viu interes, cu vibrantă simțire patriotică vizitele întreprinse de dumneavoastră, împreună cu mult stimata tovarășă Elena Ceaușescu in Malta, Egipt, Sudan și Cipru. Noua dumneavoastră solie de pace și colaborare se înscrie ca un moment istoric de referință în cronica relațiilor României cu aceste state, iar deosebitele contribuții pe care le aduceți cauzei păcii, dezarmării și lichidării subdezvoltării constituie un nou și semnificativ eveniment al vieții politice mondiale. întîlnirile la nivel înalt, numeroasele contacte stabilite cu personalități marcante ale vieții politice, economice și spirituale din statele vizitate au reliefat încă o dată eminentele dumneavoastră calități de conducător revoluționar, de prestigioasă personalitate a lumii contemporane. Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.. că urmînd însuflețitorul dumneavoastră exemplu de slujire devotată, revoluționară a partidului, a patriei și poporului, vom milita cu întreaga energie și forță creatoare pentru a îndeplini exemplar sarcinile ce ne revin din documentele Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, pentru a ne spori contribuția la neîntrerupta înflorire a patriei, la triumful idealurilor socialismului și comunismului pe pămîntul României.în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SIBIU AL P.C.R. se spune : Comuniștii, toți oamenii muncii din județul Sibiu — români, germani, maghiari — alături de întregul nostru popor, au urmărit cu sentimente de profundă mîndrie patriotică și deplină satisfacție înalta solie de pace și prietenie pe care dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu ati purtat-o, cu deplin succes. în Malta. Egipt, Sudan și Cipru.

Vedem în această nouă și strălucită solie de prietenie, colaborare și pace expresia voinței poporului nostru de a trăi în înțelegere cu toate popoarele, de a-și aduce o contribuție cit mai mare Ia făurirea unei lumi mai bune și mai drepte. Primirea deosebit de călduroasă, stima, respectul și înalta prețuire cu care ați fost înconjurat pretutindeni în cursul vizitelor confirmă, o dată mai mult, marele prestigiu de care vă bucurați în lume, ca simbol al luptei neobosite pentru pace, pentru progresul și viitorul strălucit al tuturor popoarelor.Reafirmîndu-ne și cu acest prilej totala adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru, exprimîndu-he întreaga adeziune, satisfacția și mindria patriotică față de noua și strălucita dumneavoastră acțiune politică pusă in slujba progresului și păcii, vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom face totul pentru a ne îndeplini în mod exemplar sarcinile ce ne revin.Toți locuitorii plaiurilor sucevene, asemeni întregului popor, trăiesc acum, la întoarcerea pe pămîntul patriei din vizitele pe care le-ați făcut, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în Malta, Egipt, Sudan și Cipru, sentimente de cea mai vibrantă și înălțătoare bucurie. întemeiate pe convingerea că noua solie românească de înțelegere, colaborare și pace a ridicat și mai mult prestigiul internațional al țării noastre — se spune în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN SUCEAVA AL P.C.R. și CONSILIULUI POPULAR JUDEȚEAN.Am luat cunoștință cu deosebită satisfacție și mindrie patriotică de convorbirile pe care le-ați avut în țările vizitate, de documentele pe care le-ați semnat, de înalta considerație și respectul cu care ați fost primit și înconjurat pretutindeni, văzind in aceasta o vie și puternică expresie a marelui prestigiu de care vă bucurați pe arena internațională.Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că toți oamenii muncii din județul Suceava, in frunte cu comuniștii, devotați trup și suflet politicii interne și externe a partidului și statului nostru, sînt ferm hotăriți să-și amplifice e- forturile creatoare pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce le revin din documentele' Congresului al XII- lea și Conferinței Naționale ale partidului.Cu cele mai sincere și calde sentimente de stimă și prețuire, de mindrie patriotică, comuniștii, toți oamenii muncii din ÎNTREPRINDEREA MECANICA DE MATERIAL RULANT „GRIVIȚA ROȘIE", asemenea întregii națiuni, au urmărit cu profund interes desfășurarea vizitelor pe care le-ați întreprins în Malta, Egipt, Sudan și Cipru, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. Primirea deosebit de cordială de care v-ați bucurat în aceste țări demonstrează încă o dată prestigiul imens al personalității dumneavoastră în întreaga lume, ecoul deosebit pe care îl are politica externă a României socialiste, al cărei inițiator și promotor consecvent sinteți, politică ce exprimă în cel mai înalt grad aspirațiile fundamentale ale poporului nostru pentru independență, prosperitate și fericire, de dezvoltare liberă și suverană, pentru pace și colaborare cu toate țările lumii.Animați de minunatul dumneavoastră exemplu, exprimindu-ne în același timp întreaga noastră recunoștință pentru prodigioasa și neobosita activitate pe care o desfășurați în fruntea partidului și statului nostru, pentru progresul și prosperitatea patriei, pentru creșterea prestigiului ei internațional, vă încredințăm, scumpe și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sintem hotăriți să contribuim prin întreaga noastră activitate, prin muncă și pricepere la înfăptuirea politicii interne și externe a țării noastre, îndeplinindu-ne exemplar toate sarcinile ce ne revin, că vom face totul pentru întărirea și înflorirea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România,în telegrama COMITETULUI JUDEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R. se spune : țJniți in ginduxi și sentimente cu întregul nostru popor, comuniștii, toți oamenii muncii de pe aceste străvechi meleaguri românești își exprimă deplina satisfacție și aprobare față de rezultatele fructuoase ale vizitelor oficiale de prietenie efectuate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu in Malta, Egipt, Sudan și Cipru.Sîntem mîndri, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de manifestările de profundă stimă și considerație cu care ați fost întimpi- nat pe întregul itinerar al vizitelor, ca sol al poporului român și eminentă personalitate a lumii contemporane, ca militant neobosit pentru pace și colaborare între toate țările, pentru făurirea unui climat de destindere, a unei lumi mai bune și mai drepte. Ne-a umplut, în același timp, inimile de bucurie faptul că tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu i s-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității din Malta, pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea științei românești și universale, pentru promovarea idealurilor de pace și progres în lume.Animați de înaltă considerație și profundă recunoștință ce Vi le nutrim, ne reafirmăm și cu acest prilej totala adeziune la politica internă și externă a partidului și statului nostru și ne angajăm să nu precupețim nici un efort, să folosim întreaga energie și capacitate creatoare pentru traducerea exemplară în viață a hotărîriior Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului.
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(omagiul artei ADUS UNIRU'
Sentimentul unitățiiîntreaga istorie a artei românești este o pledoarie pentru Unire, Ia fel cum este ființa unică a limbii și literaturii, obiceiurilor, datinilor, muzicii și arhitecturii, unui popor unic în toate manifestările esențiale ale vieții, culturii, istoriei sale bimilenare.îmi imaginez că străbat, împreună cu cititorii spațiul din fața unor mari lucrări contemporane și mă apropii de sensul și semnificația lor simbolică. Mai întii, un reportaj în culoare vie, așa cum au inaugurat pavoazurile tricolore, de la limita celor două veacuri, în arta fauvă, deci explozie nereținută de bucurie la „ARAD, 1918“, unde Gheorghe Spiridon imagina cum s-a desfășurat scena întîlnirii frățești dintre localnicii îmbrăcați în costume naționale, săteni și orășeni, și cei veniți de peste munți, cu cocarde tricolore la chipie, cu vipuști la fel tricolore, dar mai ales vorbind aceeași limbă. Artistul s-a documentat temeinic în notația decorului străzii, a culorilor, costumelor de epocă, uniformelor, dar n-a insistat obositor asupra detaliilor, interesul lui fiind atras mai ales de fizionomii. Bucuria de pe chipurile tipologic apropiate, ca între rude de singe, este reținută, marcată de solemnitatea momentului. Nici un gest de operetă, de exuberanță exterioară ș. facilă nu-și face loc, în mulțime, unii au fețele grave, parcă ascun- zînd lacrima emoției, parcă apăsați de amintirea prea lungilor veacuri de ocupație și asuprire imperială. în cenușa imperiului s-au stins și multe vieți de tineri luptători pentru dreptate socială și națională. Toate aceste gînduri subiacente, toată tristețea trecutului se spală acum prin lumina caldă a unei zile senine. Anotimpul este învins de vibrația culorilor din tricolor, culori pure, vii, folosite de pictor cu intenția vădită a unei tonalități înalte, de fanfară, cu ritm sacadat, susținut, dominator. Este un reportaj retrospectiv, în limbaj simplu, clar, amintind ceva din munca fotografilor vremii, de valoarea documentară a desenului. Numai cîntecul culorilor este un document sentimental.încă o dată, trec prin Alba Iulia și-mi amintesc de tezaurul de artă românească descoperit la rădăcinile istorice ale Unirii, comoară de cîntec jelit, doină și baladă, legendele lui Mihai Voievod Viteazul, cel care a înfăptuit la 1600 prima Unire de stat a celor trei țări românești : Moldova, Muntenia, Transilvania, cu subdiviziunile lor medievale, și ajung în poarta unui mare pictor al locului, Viorel Mărginean, vecin și urmaș în gînd al filozofului Lucian Blaga, creator în pictură al modulului ondulat, pe care-1 vede din zborul păsării, ca fiind asemenea unui sat românesc în curbura rîului, care-și murmură drumul printre munți și văi. Este o imagine dominantă din expoziția lui la sălile Dalles, in 1983. Pe drept cuvînt, meditația asupra constantelor stilistice ale artei românești ne conduce firesc, logic, la înțelesul unității unei culturi naționale. Dar pictorul filozofează cu penelul, nu în eseuri scri-

naționale în pictura României de astăzise savant despre stil, de aceea încerc să-i urmăresc gîndul în adin- cime, în timp, și mă întorc împreună cu cititorii, pe care-i imaginez auditori, de față, spre o lucrare mai veche semnată de Viorel Mărginean și intitulată „CÎNTEC PENTRU UNIRE", cor de bărbați în alb, cu pălării negre, ornate cu pene de păun, cu ochiul pictat de o peniță măiastră, pu- f>ilă neagră, încercuit cu negru, n unele sate, acest desen este al ochiului de dincolo de curcubeele culorilor, este semn al morții și al veșniciei. Corul se rostește unison, bărbătește, fără echivoc. Fizionomiile amintesc de romani, de penajul de pe căștile lor, concentrarea și sobrietatea, de un cîntec vi

tejesc, aproape de odele eroilor, care au fost și voi fi proslăviți de un popor întreg. Unitatea s-a făcut peste barierele vremurilor grele, aproape 400 de ani de muncă a minții, suflete îndoliate, familii despărțite de existența celor trei imperii. Cită jale și risipă de talente, de răbdare, de înțelepciune, pentru a dobîndi un drept firesc ! Martiri, pe roată și în spînzurători, rug de sate, vărsări de sînge. Corul lui Viorel Mărginean este unic, unit și întreg prin expresie, costum, rostire, grav ca o conștiință perpetuă a jertfei. îmi răsună și acum în minte' o maximă atribuită de Brecht lui Galilei : „Ferice de poporul care nu are nevoie de eroi 1“ Oare așa să fie ? Sînt populații fără probleme grave ale existenței, fără eroi, în veacuri de liniște, cînd par să evadeze din istorie. Dar și elvețienii au un Wilhelm Teii. Cîți eroi anonimi ascunde tonalitatea gravă a corului pictat de Viorel Mărginean ! Prin bunătate și înțeles omenesc frumusețea dăinuie, ca toate valorile din corul marelui „Cîntec pentru Unire“. La noi, la români, acum, ca și în veacul trecut, patriotismul a fost și rămîne o formă concret istorică viabilă a umanismului, valoare de comunicare, de înțelegere a bucuriilor și tristeților altor națiuni, mod de a ne rosti egali între egali, cu adincă omenie.Mă întorc la Iași pentru a poposi încă o dată în „Sala pașilor pier- duți“, unde nu se aude ecoul fizic, dar răsună amplu și interferent

glasul celor 12 legende românești, de la Dochia și Molda, la Manole și Luceafăr, toate pictate pe albastru de mina măiastră a lui Sabin Bălașa. Pe unul din marile timpane ale sălii, două tinere fete ridică întreaga mantie de flori a țării spre a o duce, ofrandă, ctitorilor Unirii și ai școlii românești moderne, conștiință a conștiinței noastre de sine, istorie, destin prezent și viitor. In cerul parnasian al țării marii bărbați ai veacului trecut, ctitori de stat național, ne privesc parcă' din luminile căii lactee, blind, înțelept, fără emfază. „OMAGIEM ÎNAINTAȘII", ei și-au făcut suprem datoria în faptele iubirii de patrie.în mod firesc gestul se continuă, același penel reprezintă monumental, in altă lucrare, soră cu aceasta, pe președintele țării ridicîndu-se spre vederea visatului orizont, prin forța de vibrație a Carpaților. NICOLAE CEAUSESCU apare ca ființă din ființa țării, expresie înaltă a aspirațiilor ei „că toți sîntem unul și unul în toți". Așa pare să rostească instrumentația de simfonie a pictorului, elementele de grafie și structură, decorul general al portretului compozițional, fiind legate de amintirea și continuitatea stilistică a operei parietale de la Universitatea „Alexandru loan Cuza" din Iași, iar prin aceasta de fresca istorică românească.Să mergem împreună la lucrările lui Constantin Piliuță, de acum 5 ani, care leagă firesc fresca trecutului de marile inițiative, de e- pocalele înfăptuiri ale prezentujui, ale secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la compozițiile monumentale în tapiserie, lemn, bronz, pe care artiștii naivi sau cei cu multă și temeinică învățătură le-au dedicat cu talent „Cîntării României", pentru a ne pătrunde încă o dată de adevărul că arta unui timp, a unui loc istoric, constituie documentul de conștiință socială cel mai grăitor, cel mai convingător, cel mai durabil. Stau mărturie pentru această afirmație lucrări de înaltă ținută estetică și patriotică, precum „ISTORIE", pictată și transferată în tapiserie monumentală de Liana și Gheorghe Șaru, ori policromia sărbătorească alcătuită de Georgeta Năpăraș „ALBA IULIA", alegoria „OMAGIU MARII UNIRI", în scriitura picturală inconfundabil românească a lui Dimitrie Gavrilean, munca din atelierele de astăzi a atîtor artiști talentați și dăruiți idealului nostru comunitar.Popoarele învinse n-au grai pentru că li se distrug valorile simbolice. Arta tace sub arme. Popoarele care știu sărși sărbătorească victoriile sociale și naționale au puterea poeților, pictorilor, muzicienilor de partea lor. Cu o asemenea putere a arhitecților spiritualității noastre spunem lumii întregi : sîntem mai uniți ca oricînd sub steagul țării, nimeni nu ne va putea dezbina și nu ne va putea învinge, pentru că avem de apărat în unire și dreptate, cuceririle noastre socialiste, idealul construirii societății comuniste pe pămîntul României.
Radu NEGRU

O PREMIERA EDITORIALA:
.............. ......... -.......... -...................................... ................. » .............................. — cinema

„Medicina nucleară - 
diagnostic și tratament"în aceste zile. în „Editura medicală" a apărut o valoroasă lucrare, de înaltă ținută științifică : „Medicina nucleară — diagnostic și tratament".Anul acesta se împlinește un sfert de veac de la înființarea primului laborator autorizat de izotopi radioactivi din rețeaua noastră medico-sanita- ră. Este unul din e- xemplele pilduitoare despre efortul încununat de succes pentru punerea energiei atomice, a descoperirilor științei în slujba omului. a vieții, a păcii. Datorită condițiilor create de societatea noastră s-a acumulat o cantitate impresionantă de informații, s-au efectuat numeroase lucrări de cercetare științifică cu aplicabilitate clinică și s-a do- bindit o experiență bogată, ceea ce justifică pe deplin valorificarea lor într-un tratat de medicină nucleară, primul de acest fel la noi în țară.Elaborat cu colaborarea celor mai competent specialiști din fiecare domeniu, sub redacția lui Tiberiu Pop, doctor în medicină, șeful unității de medicină nucleară și ultrasunete din Spitalul clinic Panduri, a- cest tratat reprezintă o sinteză a tot ceea ce s-a realizat în ultițnii ani în domeniul me- dicinei nucleare la noi în tară și pe plan mondial. Lucrarea face cunoscută contribuția specialiștilor români la dezvoltarea acestui domeniu, fiind o sinteză competitivă pe plan mondial și prima de acest fel apărută în Europa.

Progresele înregistrate în ultimii ani în ceea ce privește construirea aparaturii necesare și obținerea unor produse radiofar- maceutice noi au făcut posibilă extinderea și diversificarea utilizării medicinei nucleare în diferite specialități, așa
MEDICINA 
NUCLEARA

incit, în prezent există o medicină nucleară cardiovasculară, en- docrinologică, oncologică, pediatrică etc., sau de servicii care efectuează explorări scintigrafice, radiodo- zări sau tratamente de acest tip.Bogatul material cuprins în cele peste 900 de pagini este orientat pe trei mari grupări, și anume principiile de bază ale medicinei nucleare in care sînt incluse și tehnici și metode de investigare.. apoi capitolele referitoare la metodele specifice de diagnostic (ale aparatului cardiovascular endocrin, sistem nervos central, respirator, gastrointestinal, urogenital, osteoarticular, obstetrică și ginecologie, oncologie. medicină sportivă). De mențio

nat caracterul de noutate în ce privește explorarea cardiovasculară modernă, explorarea scintigrafică a suprarenalelor, explorarea dinamică a căilor biliare, imaginea scintigrafică selectivă (oncologică) și mai ales histerosalpingos- cintigrafia radioizoto- pică extrem de utilă pentru tratamentul sterilității, o metodă inofensivă pentru organism, introdusă recent in practica medicală.în sfîrșit, a treia grupare de lucrări se referă la tratamentul diferitelor boli cu ajutorul izotopilor radioactivi, probleme abordate pentru prima dată la noi. în capitole separate sînt prezentate toate categoriile de boli care beneficiază de tratamentul cu izotopi radioactivi, lucrarea in ansamblu fiind un adevărat instrument de lucru pentru toate specialitățile medicale. La aceasta contribuie în bună măsură grafica (538 imagini) și bogata bibliografie selectivă, care cuprinde lucrările de specialitate cele mai recente de la noi din tară și din celelalte țări.Conținutul original, de înalt nivel științific, prezentarea grafică a tratatului oferă cititorului interesat posibilitatea pătrunderii într-un domeniu de vîrf, acela al medicinei nucleare, capabilă să contribuie la salvarea multor suferinzi sau să prevină apariția unor boli considerate grave pînă in urmă cu cîțiva ani.
Elena MANTU7

• Neamul Șoimăreștilor : 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 (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Baloane de curcubeu : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 întoarcerea din iad : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
0 B.D. la munte și la mare : FLA- 
CARA (20 33 40) — 15; 17; 19.
0 Atenție la gafe : SALA MICA A 
PALATULUI - 15; 17,15; 20.
• Balul de sîmbătă seara : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Tănase Scatiu : STUDIO (59 53 15)
— 10; 13; 16; 19.
0 Călărețul cu calul de aur : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 

‘ 15,45; 18; 20.
0 Cîteva zile din viața lui Oblomov : 
UNION (13 49 04) — 10; 13; 16; 19.
• Valul verde : 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.
0 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.
0 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 : GRIVI- 
TA (17 08 58) — 9; 11,15-; 13,30; 15,45; 
18; 20.
0 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.
0 Drumul spre victorie FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 11,30; 14; 16,45;
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.
0 Hercule cucerește Atlantida s ME
LODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
0 Colosul din Rhodos : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19.
0 Clinele: AURORA (35 04 66) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

teatre
0 Teatrul Național (14 71 71, șala 
mică) : Titanic vals — 15; Zbor dea
supra unui cuib de cuci — 19,30; 
(sala Atelier) : Harap Alb — 19, (sala 
Batiștei) : Idolul și Ion Anapoda — 
19,30.
© Filarmonica ,.George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Ruslan Raicev 
(R.P. Bulgaria). Solist : Valentin 
Gheorghiu — 19; (sala Studio) :

„Treptele afirmării artistice". Reci
tal de vioară Mircea Fînața — 17.
0 Opera Română (13 18 57) : Tricor
nul, Șeherazada — 18.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Cabala bigoților — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 8i) : Niște țărani 
— 19.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ba
ladă cotidiană — 19,30.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Tur
nul de fildeș — 19.
0 Teatrul „Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 19,30;
(sala Studio) : Trăsura la scară — 19.

0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anunț la mica publicitate
— 19,30; (la clubul I.C.T.B.) : Șapte 
martori —■ 19.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt 
al dv. — 19,30.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 19.
0 Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) 
Mult zgomot pentru nimic — 19.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Noul nostru vecin — 10; Tigrișorul 
Petre — 17; (la sala „înfrățirea în
tre popoare") : Șoricelul și păpușa — 
16.

VIBRANÎ ECOU fli MOBILIZATOARELOR CHEM AHI ALE TIWflH ASULUI NiCOUtf CEAUSESCU.A 
Wt AHELOLIH FBONTOLOI BEMBCBBIIEI SI UHITATn MOAUSTE

Pînă nu este prea tîriiu să fie oprită cursa 
înarmărilor nucleare, să fie apărat bunul cel 
mai de preț al popoarelor — pacea, viața!

ADUNĂRI ALE OAMENILOR MUNCII

In timpul marii adunări a oamenilor muncii din sectorul 5 al Capitalei Foto : Eugen Dichiseanu

„Cerința cea mai urgentă: renunțarea 
la proiectele de instalare a noilor rachete, 

distrugerea celor existente"contemporane. Vorbind în numele cadrelor didactice și al studenților din centrul universitar Timișoara, prof. dr. Helmuth Teill, prorector al Institutului politehnic Traian Vuia", a spus : Ne exprimăm și de aici, de la această mare adunare, voința fermă de a apăra cuceririle științei, puse în slujba omului, și nu a distrugerii sale.în cuvîntul său, dr. Nicolae Cor- neanu, mitropolitul Banatului, a relevat pericolul grav ce amenință întreaga omenire — ca urmare a nesăbuitei curse a înarmărilor, necesitatea vitală a păcii, dezarmării și înțelegerii între toate statele lumii. De-a lungul zbuciumatei sale istorii — a spus vorbitorul — omenirea n-a cunoscut un moment de răscruce atît de dramatic ca cel pe care îl trăiește astăzi, amenințată de noi armamente nucleare, aducătoare de moarte, distrugeri și nenorociri incalculabile. în fața acestei sumbre situații, oamenii cinstiți de pretutindeni își ridică glasul si cer oprirea cursei înarmărilor și lichidarea arsenalelor atomice distrugătoare existente în Europa. în ce ne privește, ne găsim aici spre a ne manifesta acordul cu întregul nostru popor, adeziunea totală la neobosita activitate a președintelui Nicolae Ceaușescu, închinată apărării păcii și vieții.Participantii au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu o telegramă în care, printre altele, se spune :Cetățenii din Timișoara — rom&nl, germani, maghiari, sirbi și de alte naționalități — iși exprimă acordul deplin la nenumăratele acțiuni de pace și dezarmare întreprinse de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. Ne angajăm solemn să participăm cu toată răspunderea in largul front al păcii pe care l-ați deschis, spre binele poporului român, al tuturor popoarelor lumii.
„Toți oamenii politici și guvernele 

care iubesc pacea și iși iubesc propriul 
popor trebuie să acționeze pentru oprirea 

cursei 'înarmărilor nucleare"

Peste 60 000 de cetățeni din municipiul Timișoara, constructori de mașini, chimiști, textiliste. oameni de știință, artă și cultură, stu- denți și elevi, pensionari și veterani de război au participat în Piața Operei din centrul orașului la o însuflețită adunare populară, deschisă de Laurențiu Rujoi, secretar al Comitetului municipal Timișoara al P.C.R., președintele Consiliului municipal al F.D.U.S., care, printre altele, a spus : Nu există îndatorire mai înaltă și măi vitală a omenirii decit aceea de a apăra pacea și viața pe pămînt. Iată de ce cerem cu hotărîre să se facă totul pentru oprirea amplasării de noi arme nucleare în Europa și lichidarea celor existente, pentru instaurarea unui climat de înțelegere și încredere între toate statele. Ne exprimăm, și cu acest prilej. întreaga noastră adeziune la vibrantele chemări, inițiative și propuneri ale iubitului nostru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru a se acționa acum, pînă nu este prea tirziu, pină nu au început să cadă bombele nucleare.Să facem totul pentru ca glasul rațiunii să oprească cursa înarmărilor, a spus în cuvîntul său, muncitoarea Etelca Biro, de la întreprinderea „Industria linii". Convingerea noastră, a femeilor, mame, soții, surori, din patria noastră, este împărtășită de milioane de femei din toată lumea, care nutresc cu ardoare năzuința ca dezarmarea să o realitate trainică a lumii

„Ca femei și mame, a declarat la rîndul său, tovarășa Vera Nistor, președinta comitetului municipal al femeilor, luptăm ca viitorul copiilor noștri, al generațiilor de mîine, să nu fie decis pe cimpul de luptă, ci de pașnicul și pobilul front al muncii creatoare. Susținem din toată inima chemarea solemnă a președintelui Nicolae Ceaușescu, ca toate popoarele europene, toți oamenii politici și guvernele care iubesc pacea și îșî iubesc propriul popor să-și intensifice activitatea pentru oprirea amplasării noilor rachete.

Aceleași gînduri și sentimente le-a exprimat in cuvîntul său și Costache Jipeanu, muncitor la Trustul construcții-montaj Vran- cea, care arăta, printre altele : „Vrem ca pretutindeni in lume să se construiască numai pentru bunăstarea și pacea oamenilor. în numele păcii, al vieții, ne ridicăm glasul și cerem oprirea înarmărilor nucleare. Nu vrem război, vrem să construim pentru oameni, în liniște și pace".Participanții la miting au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, printre altele :Ne alăturăm cu toată hotărîrea și puterea glasul voinței de pace a întregului popor, pentru oprirea amplasării de noi rachete, retragerea și distrugerea celor existente și trecerea la măsuri concrete pentru dezarmare. Exprimîndu-ne întreaga noastră adeziune la politica de pace a României socialiste, dorim să vă încredințăm și cu acest prilej, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, de sentimentele noastre cele mai alese, de întreaga noastră recunoștință, de îndreptățită mîndrie pentru inestimabila dumneavoastră activitate consacrată cauzei nobile a păcii, prieteniei și conlucrării între toate popoarele, activitate care vă impune ca o proeminentă personalitate politică a lumii contemporane.
„Securitatea, pacea pot fi asigurate 

nu prin noi arme distrugătoare, ci printr-un 
nivel tot mai scăzut al înarmărilor"Peste 30 000 de locuitori ai municipiului Drobefa-Turnu Severin s-au întrunit într-o vibrantă adunare consacrată dezarmării și păcii. Pe tot parcursul desfășurării adunării, participanții au scandat îndelung intr-o deplină unitate de gîndire și voință lozincile „România — Ceaușescu — pace", „Vom munci și vom lupta, pacea și viața ne vom apăra", „Pace pe planeta Pămînt", „NU armelor nucleare în Europa!".Deschizind adunarea. Ion Cazacu, prim-secretar al Comitetului municipal Drobeta-Turnu Severin al P.C.R., a dat expresie adeziunii nețărmurite a celor care trăiesc și muncesc in această străveche așezare românească, la strălucitele inițiative ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.în cuvîntul Său, dr. Dumitru Pa- raschiv, președintele Comitetului veteranilor de război din județul Mehedinți, a spus: „Sîntem profund îngrijorați de cursa înarmărilor. în special nucleare. Așa cum arată

președintele țării, dezarmarea, securitatea și pacea nu se pot realiza prin noi rachete, noi arme distrugătoare. ci prin statornicirea unui echilibru militar la niveluri cit mai scăzute".în numele tinerei generații, au rostit cuvinte emoționante Valeria Panait, prim-secretar al Comitetului municipal U.T.C., și pioniera Renata Bunoiu, de la Școala generală nr. 2. Maistrul Constantin Ghenciu, de la întreprinderea d construcții navale și prelucrări la cald, Maloș Maria, muncitoare la întreprinderea de confecții Porțile de Fier. Mircea Borcoman, directorul Școlii generale nr. 15. și alți vorbitori au subliniat că inițiativele tovarășului Nicolae Ceaușescu, Apelul F.D.U.S. corespund intereselor vitale ale omenirii.într-o atmosferă de vibrant patriotism, participantii la aduna- • re au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu o telegramă, în care. între altele, se spune :

în Piața Unirii din municipiul Focșani, orașul-simbol al Unirii de la 1859, zeci de mii de oameni ai muncii din unitățile economice, social-culturale, de învățămînt ș.a. au participat la o impresionantă manifestare în sprijinul păcii.„In actualele împrejurări, arăta în cuvîntul său tovarășul Grigore Dima, prim-secretar al comitetului municipal de partid, cînd s-a ajuns la o serioasă agravare a situației internaționale, cind are loc o intensificare fără precedent a cursei înarmărilor, președintele României,

tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-a ridicat cu putere glasul în favoarea înfăptuirii neîntîrziate a dezarmării, chemînd popoarele lumii la luptă pentru înlăturarea primejdiei unei catastrofe nucleare. Noi, românii, construim astăzi, sub conducerea partidului, cea mai dreaptă dintre orînduiri. Pentru aceasta avem nevoie de liniște și pace. De pace, de dreptul la viață au nevoie toate popoarele. Stă in puterea noastră unită, a tuturor, să apărăm acest drept în numele vieții."

Noi, locuitorii municipiului Drobeta-Turnu Severin, avem de înfăptuit un amplu și mobilizator program și vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că sîntem hotăriți să ne îndeplinim în mod exemplar toate sarcinile ce ne revin din documentele Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului. Dorim ca munca noastră să nu fie tulburată de amenințările bombelor și rachetelor, de spectrul unui război nimicitor, dorim ca zăngănilul armelor și al instalațiilor destinate morții să se transforme in freamătul mașinilor care produc bunuri materiale atît de necesare pentru binele și prosperitatea întregii umanități .
Participanții la adunări și 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, in primul rind a 
celor nucleare, pentru înfăptui
rea dezarmării și asigurarea 
păcii.

Știința, slujitorii ei nu se pot afla decit de partea vieții, a păcii
(Urmare din pag. I)transformarea laboratoarelor militare în centre ale proliferării științei în slujba omului, a bunului său suprem — viața —, a libertății și demnității sale se înscrie ca un imperativ arzător al asigurării păcii și progresului. întotdeauna, de-a lungul vremurilor, marii și adevărații oameni de știință și-au pus creațiile și roadele cercetărilor lor în slujba binelui, a cauzei nobile a progresului omenirii. Referindu-se la menirea științei, la înalta răspundere care revine slujitorilor ei in epoca noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta: „Oamenii de știință, care înțeleg foarte bine forța de distrugere a armelor, și in primul rind a armamentelor nucleare, nu pot fi decit de partea politicii de dezarmare și de pace. Iată de ce, mai mult ca oricind, oamenii de știință au înalta îndatorire de a-și ridica

glasul hotărît și de a face totul pentru ca minunatele cuceriri ale geniului uman să nu mai slujească fabricării armelor de nimicire în masă, pregătirilor de război, politicii de agresiune, de forță și dominație. Menirea cea mai nobilă a savanților, a cercetătorilor din toate domeniile și de pretutindeni este de a face ca întregul potential al științei și tehnicii contemporane să fie consacrat progresului, bunăstării, libertății și independentei popoarelor, asigurării dreptului suprem al oamenilor la viață, la pace."în anii noștri, dedieîndu-și activitatea propășirii și înfloririi tării, oamenii de știință români sînt, totodată, preocupați în cel mai înalt grad de oprirea cursului periculos al evenimentelor internaționale, de asigurarea unui climat de pace și înțelegere în întreaga lume. O activitate intensă, bogată în această direcție desfă

șoară Comitetul Național Român „Oamenii de știință și pacea", condus de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, personalitate marcantă a vieții științifice internaționale, ale cărui demersuri în sprijinul întăririi colaborării între oamenii de știință de pretutindeni pentru ca minunatele cuceriri ale geniului uman să slujească exclusiv binelui popoarelor se bucură de o înaltă prețuire pe plan mondial, împreună cu întregul nostru popor, oamenii de știință -români' participă la marile manifestări populare ce au loc în prezent in întreg cuprinsul patriei și desfășoară la rîndul lor largi acțiuni în sprijinul păcii și dezarmării. Ei își afirmă cu hotărîre dorința de a-și uni eforturile și de a conlucra activ cu slujitorii științei din celelalte țări pentru a bara calea războiului și distrugerii, pentru a opri amplasarea noilor

rachete pe continent și a determina să se treacă la măsuri practice, concrete de dezarmare.„Știința în slujba omului, a societății". Aceasta este înalta îndatorire a savanților, a oamenilor de știință. Prin întreaga lor activitate ei trebuie să contribuie la apropierea și înțelegerea între popoare, la îmbogățirea tezaurului de valori ale umanității. Locul acestora este alături de popoarele care luptă pentru apărarea vieții și muncii lor, pentru dreptul de a-si făuri destinul în mod liber. Indiferent de deosebirile de concepții filozofice, religioase, oamenii de știință trebuie să acționeze uniți, împreună cu forțele iubitoare de pace de pretutindeni, pentru o lume fără arme și războaie, pentru o lume a dreptății, egalității și înțelegerii. Știința și slujitorii săi nu se pot afla decit de partea vieții, a progresului și civilizației 1
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Colocviul și festivalul național de poezie
„SCRIITORII ȘI PATRIA"La Timișoara s-au desfășurat Colocviul și festivalul național de poezie „Scriitorii și patria", organizat întru omagierea mărețului act istoric ăl Unirii de la 1 decembrie 1918.în telegrama adresată cu acestAnimați, asemenea întregului popor, de luminoasele idealuri ale prezentului, de devotament nețărmurit față de politica patriotică, umanistă a partidului, vă exprimăm calda admirație și gratitudine pentru activitatea neobosită și clarvăzătoare pe care dumneavoastră, cel mai de seamă fiu al poporului, o desfășurați cu atita strălucire în slujba propășirii patriei noastre socialiste, reprezentind pentru scriitorii români înalt exemplu de eroism, de dăruire patriotică și revoluționară, ilustrîndu-vă ca o personalitate eminentă a lumii contemporane, a luptei pentru progres și pace in lume.Sintem conștienți — se arată în telegramă — că, prin înțelegerea înaltelor chemări pe care ni le-ați adresat, cu claritate și înțelepciune, cu diverse prilejuri, inclusiv in momentele în care ați onorat cele mai importante reuniuni și evenimente ale vieții noastre spirituale, răspundem ideilor de amplă anvergură politică și culturală cuprinse în Expunerea la plenara din iunie 1982, în cuvintarea la Consfătuirea pe problemele muncii organizatorice și politico-educative de la Mangalia, din acest an.Profund convinși de justețea și realismul îndemnurilor dumneavoastră, vă asigurăm și cu acest prilej, mult stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, că. asa cum a reieșit din întreaga desfășurare a Colocviului și festivalului național de Ia Timișoara, scriitorii din țara noastră — români, maghiari, germani, sîrbi, slovaci și de alte naționalități — vom urma neabătut politica partidului, hotăriti să ne punem munca, talentul, întreaga noastră responsabilitate în scopul înfăptuirii sarcinilor ce ne revin în Vasta operă socialistă de formare a omului nou, constructor al societății socialiste multilateral dezvoltate, educat in spiritul patriotismului revoluționar, al dragostei față de cele mai de seamă valori ale timpului socialist al României, ale respectului și prețuirii față de opera creatoare a tuturor popoarelor lumii. în același timp, vă încredințăm că astăzi, cînd lumea contemporană este confruntată cu dramatice conflicte, cînd pacea insăși este grav amenințată, ne alăturăm din toată inima prestigioaselor dumneavoastră initiative puse în slujba păcii si înțelegerii intre popoare, neobositei dumneavoastră activități internaționale care a cunoscut o nouă si amplă afirmare prin recentul itinerar de pace și colaborare, încheiat cu atit de rodnice rezultate.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
LA GIMNASTICA FEMININA

Tînăra echipă a României — 
vicecampioana mondială

• 4 note de 10 pentru gimnastele noastre tricolore: Ecaterina Szabo 
la paralele și sol, Lavinia Agache la paralele, Mirela Barbălată 

la sărituri

Vicecampioanele mondiale 1983 se numesc Lavinia Agache, Ecaterina Szabo,
Camelia Renciu, Mirela BarbălatăMihaela Stănuleț, Laura Cutina,De la trimisul Agerpres. Miron Moga: La Palatul sporturilor din Budapesta s-a încheiat aseară competiția feminină pe echipe din cadrul campionatelor mondiale de gimnastică. Pe podiumul laureatelor s-a a- flat și selecționata României (Lavinia Agache. Ecaterina Szabo. Mihaela Stănuleț. Laura Cutina. Camelia Renciu și Mirela Barbălată). care a 

prilej tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de participanții la această vibrantă manifestare patriotică, se spune : 

repurtat un succes de prestigiu, cucerind medalia de argint și titlul de vicecampioana a lumii, după evoluții de ridicat nivel tehnic, cu elemente acrobatice de mare dificultate si execuții pline de gratie si măiestrie.In disputa pentru locurile fruntașe, la exercițiile liber alese, sportivele noastre și-au consolidat pozi

CronicaJoi. 27 octombrie, s-a semnat la București Acordul între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Canadei privind transporturile aeriene civile. Acordul stabilește cadrul juridic al colaborării în domeniul transportului aerian de pasageri, marfă și poștă între cele două țări.
★în cadrul manifestărilor consacrate aniversării a 65 de ani de la crearea statului independent cehoslovac, însărcinatul cu afaceri a.i. al R.S. Cehoslovace la București, Vladimir Va- clavik, a organizat, joi seara, un con- cert-cocteil.Au participat Maria Groza, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai altor ministere, instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri, oameni de știință și cultură, veterani români care au luat parte la luptele pentru independența statului cehoslovac.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, membri ai corpului diplomatic.
★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Turcia, joi a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, în cadrul căreia s-au prezentat impresii de călătorie din această țară si au fost vizionate filme documentare realizate de studiourile cinematografice turce.

ția ocupată după prima zi. printr-o prestație excepțională la unul dintre cele mai dificile aparate, paralele. la care Lavinia Agache si Ecaterina Szabo au obținut nota maximă : .10. Bima a făcut o triere serioasă în rindul concurentelor, dar echipa noastră a făcut fată și la acest aparat, remarcîndu-se în mod deosebit Lavinia Agache, care a obținut cea mai mare notă (9,90), mărind astfel diferența cu care devansam echipa R.D. Germane.La ultimele două aparate la care a evoluat formația noastră au fost obținute alte două note de 10, prin Ecaterina Szabo la sol și Mirela Barbălată la sărituri, note care au răsplătit înalta calitate a execuțiilor gimnastelor românce.Pentru această frumoasă performanță adresăm felicitări intregii noastre echipe feminine și antrenorilor ei : Adrian Goreac, Maria Cos- ma, Octavian Belu. Felicitări șl succes în continuare In concursurile de simbătă și duminică !Iată clasamentul final : 1. U.R.S.S. — 395,45 puncte ; 2. România — 392,10 puncte ; 3. R. D. Germană — 389,25 puncte ; 4. Bulgaria — 388,95 puncte ; 5. R. P. Chineză — 387,65 puncte ; 6. Cehoslovacia — 386,95 puncte ; 7. S.U.A. — 385,05 puncte ;8. R. F. Germania — 384,80 puncte ;9. Ungaria — 381,90 puncte ; 10. panada — 378,20 puncte.Astăzi se desfășoară întrecerile pentru titlul de campion mondial absolut la masculin, iar simbătă concursul individual compus feminin.

zileiAu participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă, un numeros public.Au fost prezenți Nahit Ozgiir, ambasadorul Republicii Turcia la București, membri ai ambasadei.
★în cadrul manifestărilor prilejuite de marcarea in- țara noastră a Zile: Națiunilor Unite, la București a avut loc. joi. o masă rotundă organizată de Asociația pentru Națiunile Unite, Asociația de drept internațional și relații internaționale și Asociația tineretului și studenților pentru Națiunile Unite din România.Cu acest prilej au fost prezentate comunicări privind activitatea desfășurată de O.N.U.. contribuția activă a tării noastre la creșterea rolului acestei organizații în viața internațională. pregătirea si marcarea. în 1985. a Anului Internațional al Tineretului.Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, cadre didactice universitare, ziariști.(Agerpres)

Ședința festivă prilejuită 
de împlinirea a 20 de ani 
de la crearea Asociației 
internaționale de studii 

sud-est europeneJoi a avut loc, la București, ședința festivă a Asociației internaționale de studii sud-est europene — A.I.E.S.E.E., dedicată împlinirii a 20 de ani de la crearea asociației.Au luat parte reprezentanți ai comitetelor naționale din diferite țări membre ale A.I.E.S.E.E., numeroși specialiști români în domeniul civilizațiilor balcanice, oameni de știință, critici și istorici, cercetători, cadre didactice, ziariști.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, membri ai corpului diplomatic.în alocuțiunile rostite cu acest prilej s-a reliefat aportul asociației, de-a lungul celor două decenii de activitate-. Ta mai buna cunoaștere a popoarelor din Balcani, la promovarea prieteniei și conlucrării internaționale, la stimularea cercetării în domeniul istoriei, arheologiei, etnografiei, folclprului, literaturii și artei popoarelor din regiune. Au fost evidențiate inițiativele României în direcția transformării Balcanilor într-o zonă a bunei vecinătăți, a încrederii și colaborării între statele din regiune, într-o zonă lipsită de arme nucleare. în acest context, a fost subliniată semnificația propunerii președintelui ’ României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la organizarea unei întîlniri la nivel înalt a statelor din Balcani, care să examineze problemele păcii, securității și cooperării în această zonă. Totodată, a fost relevată contribuția pe care au adus-o manifestările internaționale, organizate ăub egida A.I.E.S.E.E., ca și publicațiile editate de aceasta la promovarea unei poliției de întărire a climatului de prietenie și colaborare în regiunea balcanică și în Europa, la asigurarea păcii și înțelegerii în întreaga lume, la cunoașterea realizărilor spirituale ale popoarelor balcanice, în contextul istoriei și culturii universale.Directorul general al UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow, a adresat, cu acest prilej, un mesaj de salut conducerii A.I.E.S.E.E., în care s-a evocat contribuția asociației la dezvoltarea unui climat de pace și colaborare în Balcani. O telegramă de salut a fost adresată, de asemenea, de Comitetul național al U.R.S.S., afiliat Ia asociație. (Agerpres)

încheierea vizitei oficiale a primului ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, în OlandaHAGA 27 (Agerpres) — Corespondență de la loan Erhan : La Ha ga s-au încheiat, joi, convorbirile oficiale dintre tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și Ruud Lubbers, primul ministru al guvernului olandez.în cursul aceleiași zile, tovarășul Constantin Dăscălescu a avut o întîlnire de lucru la firma „Voskamp Agrojecten" — unitate care a realizat acțiuni de cooperare cu România.In cadrul convorbirii purtate cu conducerea firmei a fost evidențiat caracterul rodnic al cooperării realizate cu întreprinderi agricole din țara noastră, au fost abordate unele aspecte ale dezvoltării pe mai departe a acestei colaborări, subliniindu-se faptul că experiența acumulată de cele două țări oferă posibilitatea realizării unor acțiuni de cooperare reciproc avantajoasă pe terțe piețe.

★In continuare, tovarășul Constantin Dăscălescu a vizitat portul Rotterdam.In timpul vizitei efectuate in portul Rotterdam, tovarășul Constantin Dăscălescu a avut o întîlnire cu reprezentanți ai cercurilor de afaceri și ai unor firme industriale și comerciale olandeze.Intîlnirea a prilejuit evidențierea progreselor pe care le-au înregistrat
Tovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a efectuat o vizită oficială în Olanda, la invitația primului ministru, Ruud Lubbers. in perioada 25—27 octombrie a.c.în cursul vizitei, primul ministru al guvernului român a fost primit de Maiestatea Sa regina Beatrix a Regatului Țărilor de Jos. Cu acest prilej, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu a fost transmis reginei Beatrix și prințului Klaus un cordial salut. împreună cu cele mai bune urări de sănătate si fericire, de pace si bunăstare poporului olandez prieten.Exprimînd vii mulțumiri, suverana Olandei a transmis, din partea sa și a prințului Klaus, tovarășului Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, și tovarășei Elena Ceaușescu un mesaj de caldă prietenie. împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală. de prosperitate și de progres poporului român prieten.în timpul șederii în Olanda, primul ministru român a vizitat obiective industriale și agricole din orașele Eindhoven. Rotterdam si alte localități.în cursul vizitei, cei doi prim-mi- niștri au purtat convorbiri oficiale, care s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, cordială, de stimă și de înțelegere reciprocă.Ambele părți au evidențiat cu satisfacție evoluția pozitivă, ascendentă a relațiilor politice, economice, tehnico-științifice și în alte domenii dintre România și Olanda, relevîn- du-se că dezvoltarea acestora a fost puternic impulsionată de dialogul româno-olandez la nivel înalt.Constatînd evoluția înregistrată în schimburile Comerciale și în cooperarea economică, industrială și tehnică, cei doi prim-miniștri au apreciat că potențialul economic al României și Olandei oferă largi posibilități de extindere a relațiilor economice. în acest spirit au căzut de acord să întreprindă noi măsuri pentru creșterea mai puternică în continuare și pentru diversificarea schimburilor comerciale, pe baze echitabile și reciproc avantajoase, a cooperării economice, industriale și tehnice, precum și lărgirea cooperă

relațiile comerciale bilaterale în urma contactelor și ințelegerilor convenite la cel mai înalt nivel. S-a remarcat că volumul acestora a sporit, intre anii 1975—1980, de 2,7 ori. De asemenea, s-a relevat faptul că o serie de acțiuni de cooperare finalizate în anii anteriori au fost transpuse in practică cu rezultate încurajatoare.Au fost examinate posibilitățile pe care le oferă potențialul economic al celor două țări pentru lărgirea și diversificarea mai accentuată a colaborării economice și tehnico- științifice, a cooperării industriale între firmele olandeze și întreprin-
întoarcereaJoi seara s-a înapoiat în Capitală tovarășul Constantin Dăscălescu. prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, care a făcut o vizită oficială în Olanda, la invitația primului ministru al acestei țări. Ruud Lubbers.La sosire, pe aeroportul Otopeni se aflau tovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului. miniștri, alte persoane oficiale.A fost de fată Radinck Jan van Vollenhoven. însărcinatul cu afaceri ad-interim al Olandei la București.

COMUNICAT COMUNrii în alte domenii importante de interes comun.Au fost examinate posibilitățile de inițiere a unor noi acțiuni de cooperare, îndeosebi în domeniile construcțiilor de autovehicule, electronicii și electrotehnicii, construcțiilor de mașini, construcțiilor navale, agriculturii și industriei alimentare, stabilindu-se să se extindă conlucrarea economică reciproc avantajoasă dintre cele două țări. De asemenea, s-au stabilit măsuri pentru participarea în comun la realizarea unor obiective industriale pe terțe piețe.Cu prilejul vizitei au fost semnate acordul între guvernul român și guvernul olandez referitor la încurajarea și protejarea reciprocă a investițiilor, cît și un acord de cooperare în producție și comercializare cu firma „Philips", Inclusiv cooperarea pe terțe piețe.Cele două părți au apreciat progresele înregistrate în cadrul schimburilor cultural-științifice și au evidențiat posibilitățile existente de a dezvolta relațiile lor în domeniile educației, științei și culturii, sportului și turismului.Abordînd probleme Internaționale actuale, cei doi prim-miniștri au exprimat îngrijorarea guvernelor lor în legătură cu agravarea situației internaționale, creșterea tensiunii si a confruntării în lume și au subliniat necesitatea de a se depune toate e- forturile pentru reluarea politicii de pace, destindere, de dezvoltare independentă și cooperare, de soluționare a tuturor conflictelor și problemelor litigioase dintre state exclusiv pe cale pașnică, prin negocieri.A fost relevată convingerea celor două guverne că oprirea cursei Înarmărilor. înfăptuirea dezarmării. si în primul rind a dezarmării nucleare, asigurarea păcii în întreaga lume constituie problema fundamentală a zilelor noastre și că sînt necesare eforturi pentru realizarea de pași concreți în această direcție.O atenție deosebită a fost acordată situației din Europa. în acest context, partea română a subliniat că problema crucială pentru Europa este. în momentul de față, pericolul amplasării încă în acest an a noilor rachete nucleare cu rază medie de acțiune, ceea ce ar agrava și mai mult pericolul de război. în primul rînd de război nuclear. 

derile românești pentru creșterea mai puternică a volumului schimburilor comerciale reciproce, pentru extinderea conlucrării pe terțe piețe, a colaborării in alte domenii de interes reciproc.S-a exprimat convingerea că examinarea intr-un spirit de înțelegere și cooperare a relațiilor de afaceri dintre firmele olandeze și întreprinderile românești va permite găsirea unor soluții corespunzătoare, în măsură să ducă la extinderea și diversificarea unei cooperări de lungă durată.
în CapitalaPe aeroportul Zestienhoven de lingă Rotterdam. împodobit cu drapelele de stat ale celor două țări, tovarășul Constantin Dăscălescu a fost salutat, la plecare, de către Ruud Lubbers, de alte persoane oficiale olandeze.Au fost de față Traian Pop. ambasadorul României la Haga. și Adrien Mansvelt, ambasadorul Olandei la București.O gardă militară a prezentat onorul. (Agerpres)

Pornind de la interesele vitale ale poporului român, ale tuturor popoarelor. România se pronunță pentru continuarea tratativelor de la Geneva. în vederea ajungerii la un acord corespunzător, care să asigure oprirea amplasării de noi rachete nucleare . si trecerea la retragerea și distrugerea celor existente, eliminarea. în final, a tuturor armelor nucleare de pe continent.Exprimîndu-se satisfacția celor două guverne pentru adoptarea, prin consens, a documentului final al reuniunii C.S.C.E. de la Madrid, pentru convenirea convocării conferinței consacrate măsurilor de creștere a încrederii. securității și dezarmării în Europa, precum și organizarea unui șir de reuniuni viitoare care asigură continuitatea procesului inițișt la Helsinki, cei doi prim-miniștri au exprimat convingerea guvernelor lor că orice progres pe calea securității și cooperării în Europa va exercita o influență favorabilă asupra păcii și securității internaționale.Șefii celor două guverne au evidențiat necesitatea de a se întreprinde pași hotăriti în direcția lichidării subdezvoltării, a edificării noii ordini economice internaționale, de a se adopta măsuri concrete care să asigure reluarea procesului dezvoltării economice în țările în curs de dezvoltare.■ Părțile au afirmat hotărîrea guvernelor lor de a intensifica conlucrarea dintre ele în cadrul O.N.U. și în alte foruri internaționale.Prim-miniștrii guvernelor român și olandez și-au exprimat satisfacția lor pentru atmosfera cordială și. constructivă în care s-au desfășurat convorbirile, față de rezultatele rodnice ale acestei vizite, care reprezintă o nouă contribuție la consolidarea raporturilor de prietenie și de colaborare multilaterală dintre cele două țări și popoare.Primul ministru al guvernului român a exprimat vii mulțumiri pentru primirea prietenească și pentru calda ospitalitate de care s-a bucurat în cursul vizitei efectuate în Olanda și a adresat primului ministru olandez invitația de a efectua o vizită oficială în România. Invitația a fost acceptată cu plăcere, data vizitei urmînd a fi stabilită ulterior, pe cale diplomatică.

Mașina bună este mașina bine întreținută Un șantier al tinereții revoluționare
Prin lege, se prevede obligația expresă ca toate autovehiculele proprietate de stat și personală să circule pe drumurile publice intr-o stare tehnico-funcțională care să permită siguranța in deplasare pentru toți participanții la trafic, să înlăture consumul exagerat de carburanți și poluarea mediului înconjurător. Pentru buna întreținere a autoturismelor, posesorii acestora apelează la unitățile service, a căror rețea s-a extins și diversificat tot mai mult. Unele dintre ele, care dispun de personal calificat și aparatură de specialitate, sînt autorizate de organele de miliție să efectueze și verificarea tehnică anuală.a autoturismelor, operațiune obligatorie prevăzută în legislația rutieră, care se execută, în- cepînd din acest an, în luna în care autoturismul a fost înscris in circulație. O măsură binevenită, prevăzută de legiuitor, intrucît elimină aglomerările create pînă acum, cind astfel de operații se executau numai pînă la 31 mai și nu eșalonate pe tot parcursul anului, și care asigură' — sau mai bine-zis ar trebui să asigure — lucrări de bună calitate. Pentru a vedea, la fața locului, modul in care se execută aceste verificări tehnice, am efectuat o anchetă în unități autoservice, însoțindu-1 pe It. colonel îosif Mateescu și It. colonel Carol Pal, doi specialiști in materie din cadrul Serviciului circulație al Miliției, municipiului București.La unitatea autoservice Dacia Pantelimon a Filialei București (director Gheorghe Mărculescu), cea mai mare dintre filialele întreprinderii de asistență tehnică și service auto Pitești, am sosit în momentul în care autoturismului ll-B-6894 i se aplica pe numerele de înmatriculare ecusonul de atestare a verificării tehnice. Ofițerii pe care-i însoțeam au făcut și o verificare a... verificării, atît asupra stării tehnice a mașinii, cit și asupra corectitudinii șl legalității întocmirii fișei de diagnoză și a actelor însoțitoare. Nici o obiecție. Cuvinte de apreciere au fost adresate lucrătorilor unității și pentru că nu eliberaseră ecusonul de atestare a verificării tehnice unor autoturisme pină la înlăturarea defecțiunilor depistate, deși posesorii acestora se grăbeau nevoie mare.— Din nefericire, mai sînt unii posesori de autoturisme care privesc verificarea tehnică drept o corvoadă, o formalitate — ne spune It. colonel Iosif Mateescu. Ba, mai mult, unii sint chiar bucuroși că mecanicii nu le mai execută toate operațiile prevăzute în fișa de diagnoză, de teamă să nu li se descopere vreo defecțiune pe care să fie nevoiți s-o înlăture pe

loc, neținînd seama că starea tehnică precară a mașinii poate deveni un pericol real pentru siguranța circulației, pentru ei înșiși.Aceeași preocupare sporită pentru un serviciu prompt și de calitate am întilnit și la alte unități „Dacia service", îndeosebi la aceea, de pe strada Fagotului, condusă ' de tî- nărul inginer Mihai Alexandres- cu. în schimb, la unitatea nr. 8 Automecanica — Băneasa. in momentul sosirii noastre, verificarea autoturismului 8-B-1368 se făcea cu... ochiometrut intrucît elevatorul pentru ridicarea mașinii era defect, iar aparatul de echilibrarea roților, stricat cu citeva zile înainte, fusese între timp reparat și. deci, bun de folosit, numai că mecanicul nici măcar nu știa de acest lucru. Ca să nu mai

autoturismele ll-B-5670, care trebuia verificat tehnic încă din luna martie, 10-B-593 in luna aprilie, 6-B-5826, l-B-7192, 5-B-9047 și altele. După cum au fost depistate, în număr ne- permis de mare, autovehicule cu defecțiuni tehnice. Două dintre acestea — autobuzele 35—B—4178 și 35-B-4177 — prezentau defecțiuni la mecanismul de direcție și aveau roțile slab fixate.— Lucru cu atît mai grav, cu cît e vorba de autobuze care transportă călători, constituind pericole reale pentru siguranța traficului — ne spune tovarășul lt. colonel Nicolae Du- mitrana, de la Direcția circulație din Inspectoratul General al Miliției. Astfel de defecțiuni tehnice au dus la accidente dintre cele mai grave. Din cauza sistemului de frinare de
Raid-anchetă prin unități service și pe drumurile 

publice privind asigurarea și menținerea stării 
tehnico-funcționale a autovehiculelor

vorbim de faptul că toate fișele de diagnoză ale mașinilor verificate în ziua respectivă erau complet... albe, ca și cind nu s-ar fi executat nici o operație, dar de încasat banii se încasaseră. Fapt pentru care mecanicul de serviciu a fost amendat, iar autorizația prin care unitatea era împuternicită să efectueze astfel de operații a fost imediat ridicată. La fel s-a întimplat și cu alte unități aflate în aceeași situație, care mai consideră încă verificările tehnice anuale nu ca pe o sarcină de producție care trebuie executată cu toată răspunderea, ci un mijloc foarte lesnicios și avantajos de obținere a unor venituri suplimentare, cu eforturi minime. Dar asigurarea bunei funcționări a mașinilor nu trebuie asigurată numai la verificarea tehnică a- nuală, ci în mod permanent, după cum o atenție deosebită trebuie acordată pneurilor. înlocuindu-se cele uzate, din pricina cărora au loc derapaje și accidente nedorite.De la unitățile autoservice, raidul nostru a continuat pe străzile Capitalei și, de la început, se cuvine subliniată o constatare îmbucurătoare : cele mai multe autoturisme proprietate personală au fost găsite cu verificarea tehnică „la zi“ și în bună stare de funcționare. N-au lipsit însă nici excepțiile — și nu puține la număr. Autoturismul 15-B-5119 trebuia prezentat la verificarea tehnică în luna ianuarie, dar posesorul acestuia nu-1 dusese nici după nouă luni. în aceeași situație au fost depistate și

fect la camionul 21-GJ-1864, de exemplu, cinci oameni și-au pierdut viața, iar alți opt au fost răniți. In același timp, defecțiunile tehnice duc și la consumuri exagerate de carburanți, păgubitoare pentru economia națională, pentru bugetul familiei. Un calcul arată că neîntreținerea corectă a filtrului de aer duce la un consum suplimentar de benzină cu 3—5 la sută, poziția incorectă, a cla- petei de șoc — cu 5—10 la sută, nivelul necorespunzător al benzinei în carburator cu 1—3 la sută, defecțiunile la instalația de aprindere (contact, bujii, avans) cu 5 pînă la 8 la sută. Ca să nu mai vorbim de faptul că neîntreținerea corespunzătoare a autovehiculelor șl neînlăturarea la timp a unor defecțiuni se constituia in tot atitea surse de poluare a mediului înconjurător.Urmărim, într-o intersecție aglomerată, trecerea intr-un sens și altul a zeci și sute de mașini. Notăm în grabă numerele autoturismelor ll-B-7434 și 2-GR-3480, care trec pe lingă noi cu un zgomot asurzitor, din cauza tobelor de eșapament sparte. Unii și-au scurtat cît au putut mai mult țevile de eșapament, pentru ca zgomotul să fie aidoma celui de la raliuri, Trîmbe de fum și gaze poluante lăsau în urma lor camionul 24-B-2601, autobuzul 35-B-3058, autoturismul ll-B-7450 și multe altele, care atentează la sănătatea noastră.De la un timp — lucru constatat și în timpul raidului nostru — deși claxonatul este interzis în tot mai mul

te localități, el se aude tot mai strident. Unii și-au făcut instalații sofisticate, care scot sunete pe... note muzicale, iar alții și-au dotat semnalul sonor cu tot felul de trompete, ba chiar șl cu sirene, așa cum am întilnit autobasculanta 31-PH-5565. Sirena cu care era dotată trebuia folosită numai în perimetrul șantierului de care aparținea, și numai în cazul pilotării mașinii spre înapoi. Dar prahoveanul se afla într-o zonă foarte aglomerată și, ca să-și facă loc cu autobasculanta, a pus sirena în funcțiune și toate mașinile mici s-au dat ia o parte.O astfel de sirenă tip „Salvare" am întîlnit și pe autoturismul l-DB-8719. Dar în afară de sirenă (confiscată pe loc) și de tot felul de obiecte care-i împopoțonau mașina și pe dinăuntru și pe dinafară, dîmbo- vițeanul iși montase 6 (șase) proiectoare in față și încă 2 (două) în spate.— Noaptea văd mai ceva ca ziua — s-a lăudat șl.Cu atitea" proiectoare, nici nu-i de mirare ca el să. vadă ca ziua, dar întrebarea e : „Ce mai văd“ ceilalți participant! la traficul rutier 7— Instalarea unor proiectoare suplimentare, ca și nereglarea corespunzătoare a farurilor constituie pericole grave pentru siguranța circulației — ne spune interlocutorul nostru. Nu intîmplător, una din noile modificări aduse Regulamentului de circulație obligă pe toți conducătorii auto ca pe timp de noapte, precum și ziua, în condiții de vizibilitate redusă, cînd plouă torențial, ninge abundent sau este ceață deasă, să circule cu luminile de întîlnire, iar cu luminile de drum, respectiv faza lungă, numai pînă la apropierea altor vehicule din sens invers, cînd trebuie să treacă la faza de întîlnire și să reducă viteza. De asemenea, ținindu-se seama de pericolul pe care-1 prezintă orbirea partenerilor de drum din cauza nereglării farurilor sau a folosirii incorecte a luminii acestora, în legislația rutieră sînt prevăzute acum amenzi contravenționale mai mari și suspendarea permisului de circulație de la una la trei luni. Dincolo de latura coercitivă a legislației, folosirea incorectă a luminilor pe timp de noapte constituie și o chestiune de etică, de educație și disciplină. Ca și în cazul nereme- dierii la timp a unor defecțiuni tehnice, ca și în cazul poluării străzii. Participanții la traficul rutier sînt datori să se respecte și să se ajute reciproc, să contribuie la realizarea unei circulații care să se desfășoare cursiv, civilizat.
Petre POPA

(Urmare din pag. I)an, a zis : „Mi-ajunge, merg la Timișoara și-mi văd de rosturile mele !". N-a rezistat departe de șantier. Acum e la Anina- Doman, pe alt șantier al tineretului, unde se construiește prima termocentrală pe șisturi bituminoase... Sau cazul brigadierului Grigore Holban, de la Vaslui, un fel de „fac totum" pe șantier, avînd calificare de lăcătuș, dar și neîntrecut la betoane, bun și să dea cu sapa dacă e de săpat, să-și deschidă front de lucru...— Așadar, începem discuția cu Grigore Holban, ai lucrat într-o întreprindere ultramodernă...— întreprinderea de a- parate de măsură și control din Vaslui. Lucram „la halat alb".— Cine n-ar fi mulțumit să lucreze „la halat alb" 7 Și totuși, ai venit aici...

— Da, am cerut să vin aici, pe șantier, și m-am zbătut să mi se dea drumul de la Întreprindere. Ne vorbiserăm să venim împreună cîțiva. Nu știu ce s-o fi întîmplat, dar la gară m-am trezit singur. Am scris colegilor după primele zile de șantier. Curînd m-a urmat un prieten, Constantin Hulea ; lucrează la balastieră, la stația de sortare. E mulțumit ; și-i pare rău că a șovăit la început. Ca să se împace cu el însuși, muncește cît șapte.— Ce îți place mai mult pe șantier ?— Posibilitatea de a învăța noi meserii. Acum vreau să fac și școala de macaragiu ; 'ilu cred că macaraua e „axul" principal pe șantier, datorită căruia se invirt mai multe pinioane.— Șl cînd o să al și această calificare, o să fii mulțumit 7

— Mulțumit nu poți fi niciodată. Pe șantier sînt atîtea utilaje pe care aș vrea să știu să le manevrez, sînt atîtea meserii pe care nu le cunosc decit din afară, ca „spectator"... Aș vrea să învăț cît mai mult, să aflu cît mai multe. Să-mi fac noi prieteni să cunosc cît mai mulți oameni, locuri noi. Cîte excursii am făcut aici, n-am făcut toată viața ! Am citit mult. Am scris și versuri. Cred că toți avem, intr-un sertăraș, un caiețel de versuri, sau un jurnal de șantier... Aici ne formăm într-adevăr ca bărbați. Unii ne îndrăgostim de aceste locuri și nu ne mai îndurăm să plecăm. Iată, eu mă gîndesc că mi-ar plăcea să construiesc centrala aceasta de la zero și, pe urmă, să rămîn aici, ca muncitor, după ce va fi dată în exploatare .Sigur, gîndul interlocutorului nostru e posibil să se îndeplinească. Totu»
Odihnă și cură balneară în stațiunea 

Călimănești-CăciulataAvînd program permanent în tot cursul anului, stațiunea Călimănești-Căciulata este Indicată atît pentru cură balneară, cît și pentru petrecerea unui plăcut și reconfortant concediu de odihnă. Renumită pentru izvoarele sale cu ape termale și atermale, indicate in afecțiunile tubului digestiv, hepa- to-biliare, renale și ale aparatului loco

motor, în bolile de nutriție șl metabolism, stațiunea dispune de o modernă bază de tratament, de locuri de cazare în camere confortabile din noile hoteluri construite pe malul Oltului, într-o zonă de un pitoresc aparte. Pentru petrecerea timpului liber, oaspeții sta-' țiunii au la dispoziție un cinematograf, săli de jocuri, discotecă, terenuri de sport, un

bogat program de excursii în împrejurimi.în această perioadă se beneficiază de prețuri reduse la cazare și masă, precum și Ia transportul pe calea ferată.Rețineri de locuri și informații suplimentare — la toate agențiile și filialele oficiilor județene de turism, precum și la cele ale I.T.H.R. București.
vremea

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins intre 28 octombrie, ora 20 — 31 
octombrie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea ploi și burnițe izola
te, Îndeosebi In nordul șl estul țării. 
Vintul va sufla slab pînă la moderat.

Temperaturile minime vor fl cuprinse 
între minus 2 șl plus 8 grade, Izolat 
mal coborîte In depresiuni, Iar maxi
mele Intre 7 șl 17 grade, local mai ri
dicate. Ceață dimineața și seara. în 
București : Vreme sshlmbătoare, cu ce
rul variabil, favorabil ploii slabe. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat. Tem
peraturile minime vor oscila intre mi
nus 1 șl plus 2 grade, Iar cele maxime 
între 14 și 16 grade. Ceață dimineața șl 

' seara. (Margareta Struțu, meteorolog 
de serviciu).

depinde de el. Ca și tn cazul zecilor de elevi-briga- dieri cu care am stat de vorbă și din care unii vor să se întoarcă aici ca viitori muncitori. Din Suceava. De pe Mureș. Din Botoșani. Din Bistrița- Năsăud... Aici, sau în altă parte, cine știe 7 Țara întreagă e un vast șantier care are nevoie de brațele lor, de visele lor, de romantismul vîrstei lor. Șantierul național al tineretului Drobeta-Turnu Severin le-a oferit tuturor un bun prilej de verificare. Acum, da, pot să spună ce visează și ce înseamnă visele lor. înseamnă ceea ce, dealtfel, le-o cer țara, partidul, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu : să-și dăruiască întreaga lor putere de muncă, cu generozitatea și elanul vîrstei lor, pentru a face țara mereu mai bogată, mereu mai frumoasă.

PROGRAMUL 1
15.00 Telex
15,05 Politehnica TV. Inegalități șl lne- 

cuații. (Matematică)
15.30 Emisiune în limba germană (par

țial color)
17,25 Tragerea Loto
17.35 La volan
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie
20.35 Cîntece pe adresa dv.
20.50 Cadran mondial O Pentru dezar

mare, pentru pace
21,15 Film artistic (color). „Trei povești 

de dragoste" (III).
22,05 Revista literar-artistlcă TV
22.30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
15,00 Telex
15,05 Blocnotes bucureștean
15.20 Melodii populare de pe plaiuri 

hunedorene
15.35 Film artistic : „24 de ore de 

ploaie". Premieră pe țară.
17,00 Stadion. Transmisiune de la Cam

pionatele mondiale de gimnastică 
20,00 Telejurnal
20.20 Dezbateri culturale
21,05 Generația deceniului IX.
21.20 Concertul Filarmonicii „George 

Enescu". Dirijor : Suslan Ralcev 
(R.p. Bulgaria). Solist : Valentin 
Gheorghiu

22,30 Telejurnal

t V



NOUL ITINERAR AL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎMPREUNĂ cu tovarășa elena ceaușescu

Un eveniment cu profunde semnificații internaționale, 
n strălucită acțiune politică in consens cu idealurile 

de pace si colaborare ale tuturor popoarelor

Un interviu al tovarășului Iuri Andropov 
acordat ziarului ..Pravila"

Noua ți importanta solie de pace, solidaritate ți 
colaborare pe care o întreprins-o tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
continuă să fie reflectată in paginile ziarelor și ale 
celorlalte publicații din diferite țări ale lumii, în emi
siunile posturilor de radio și televiziune, ale marilor 
agenții de presă. Temele de importanță majoră ale 
dialogurilor la nivel înalt purtate in Malta, Egipt, 
Sudan și Cipru de președintele Nicolae Ceaușescu, 
documentele convenite cu conducătorii acestor țări iși 
găsesc un larg ecou în presa internațională. Sint 
relevate, totodată, primirea deosebit de călduroasă 
făcută inalților oaspeți români pe întreg parcursul

vizitei — nouă mărturie ți confirmare a prestigiului deo
sebit de care se bucură in lume realizările economice 
ți sociale ale României socialiste, politica externă de 
pace și colaborare internațională promovată de condu
cătorul partidului ți statului nostru. Este evidențiată, 
cu precădere, politica activă și realistă a României in 
favoarea destinderii, a dezarmării, a realizării în 
Europa a unui climat de încredere și colaborare intre 
națiuni, a infăptuirii unei noi ordini economice și 
politice internaționale, inițiativele șefului statului nos
tru in toate aceste domenii fiind apreciate drept 
constructive ți curajoase.

In coloanele presei malteze vizita Inalților oaspeți români a continuat să ocupe spații ample, comentariile fiind însoțite de fotografii înfăți- șînd principalele momente ale vizitei, semnarea Declarației solemne comune și a Comunicatului comun româno-maltez. Cotidianul de limbă malteză „L’ORIZZONT", referin- du-se la semnificația deosebită a documentelor oficiale încheiate, exprimă satisfacția pentru rezultatele vizitei și relevă hotărîrea celor două țări de a-și extinde colaborarea, de a conlucra mai strâns pentru a identifica noi domenii de cooperare. Ziarul subliniază, totodată, „convingerea ambelor state că întărirea și extinderea raporturilor economice reprezintă un factor stimulator pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor excelente de prietenie și solidaritate existente între țările noastre".Rezervînd un spațiu amplu activității politice pe arena mondială, este evidențiat faptul că cele două țări și-au exprimat profunda lor preocupare față de agravarea situației internaționale. România și Malta reafirmîndu-și dorința ca „toate țările și popoarele, toate forțele progresiste să acționeze cu hotărâre pentru schimbarea actualei stări care apropie pericolul războiului, pentru asigurarea unui curs nou spre destindere, spre o politică de pace, înțelegere și cooperare în lume".Același ziar consacră, în pagina întii. un amplu articol. însoțit de fotografii, solemnității desfășurate la Universitatea din Malta, in cadrul căreia tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu i-a fost decernat titlul de Doctor Honoris Causa al acestei importante instituții de învățămînt superior. Ește omagiată, cu acest prilej. întreaga activitate în domeniul științei a tovarășei Elena Ceaușescu, sînt subliniate meritele sale în sfera cercetării științifice — merite apreciate și onorate în întreaga lume. Evidențiind contribuția de mare valoare a tovarășei Elena Ceaușescu la dezvoltarea chimiei românești, este subliniată. totodată, profunda sa implicare în coordonarea întregii cercetări științifice din România, în calitatea sa de președinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie. Este, de asemenea, relevată munca politică importantă pe care o desfășoară, precum și activitatea sa în domeniul luptei pentru pace, ca președinte al Comitetului național român „Oamenii de știință și pacea". Ziarul relevă dorința comună a României și Maltei de a dezvolta conlucrarea în domeniul științei și tehnologiei între cele, două țări.La rîndul său, cotidianul de limbă malteză „IL-HAJJA", pornind de la semnificația deosebită a documentelor comune româno-malteze, comentează pe larg importanța acordurilor la care s-a ajuns între cșle două țări în ce privește extinderea cooperării în diferite sectoare economice.Ziarul se referă apoi Ia problemele internaționale discutate în cadrul dialogului la nivel înalt din capitala malteză. comentariul rele- vtnd activitatea României, a președintelui său pentru transformarea Balcanilor într-o zonă lipsită de arme nucleare, de baze militare străine și, totodată, eforturile similare depuse de Malta pentru realizarea acestor importante deziderate în zona Mediteranei.în emisiunile lor, POSTURILE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE din Malta au transmis ample comentarii privind însemnătatea vizitei.Pe întreg parcursul vizitei oficiale de prietenie întreprinse în Republica Arabă Egipt de tovarășul Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu AGENȚIA EGIPTEANĂ DE PRESĂ ...M.E.N." a difuzat o amplă serie de informații și comentarii, extrase largi din Declarația comună cu privire la dezvoltarea susținută a cooperării dintre Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt și din Comunicatul comun româno-egiptean.Agenția citată acordă un important spațiu relațiilor economice ro- mâno-egiptene, cooperării în acest sector între cele două țări și posibilităților ca schimburile bilaterale să poată atinge valoarea de un miliard de dolari in 1985. în acest context, agenția estimează că Declarația comună româno-egipteană „este un important document. în măsură să permită dezvoltarea și diversificarea cooperării bilaterale în diferite domenii".în informații șl comentarii, agenția egipteană de presă se referă la poziția exprimată de președintele Nicolae Ceaușescu in cursul vizitei în Egipt cu privire la situația din Orientul Mijlociu, precum și la o serie de probleme actuale ale politicii internaționale. Este evidențiată, astfel, afirmația șefului statului român că problema fundamentală a epocii noastre este aceea a opririi cursei înarmărilor, a trecerii la dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea nucleară, asigurarea unei păci trainice în lume.

Relatînd că în timpul convorbirilor s-a acordat o deosebită atenție problematicii Orientului Mijlociu, M.E.N. subliniază preocuparea manifestată de cei doi șefi de stat față de încordarea și complexitatea situației din zonă. Este evidențiată convingerea exprimată, potrivit căreia o pace globală, justă și durabilă in această zonă trebuie să aibă la bază retragerea totală a Israelului din teritoriile arabe ocupate după 1967, recunoașterea drepturilor naționale legitime și stabile ale poporului palestinian, a dreptului său la autodeterminare și constituirea unei entități naționale in propriul său teritoriu. Este comentată pe larg poziția țării noastre favorabilă reconcilierii și conlucrării tuturor forțelor politice naționale în vederea soluționării situației din Liban, încetării ostilităților și trecerii la negocieri pentru reglementarea problemelor dintre Irak și Iran.Relatînd pe larg despre primirea caldă, sărbătorească ce li s-a făcut inalților oaspeți pe parcursul vizitei, despre sentimentele de prietenie, admirație și respect exprimate de gazde, M.E.N. publică, totodată, o declarație făcută presei de președintele Hosni Mubarak, care a calificat relațiile româno-egiptene drept „extrem de strinse și de bune în toate' domeniile".Aceeași agenție de presă a transmis o serie de informații cu privire
Ample relatări 
și comentarii 

ale presei 
și radioteleviziunii 
din întreaga lume

la vizita oficială de prietenie întreprinsă în Republica Democratică Sudan de președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu.PRESA CIPRIOTA de limbă greacă și de limbă engleză prezintă vizita în Cipru în contextul mai amplu al acestui nou itinerar de pace al României, referindu-se, totodată, la vizitele întreprinse în celelalte trei țări. De asemenea. RADIODIFUZIUNEA cipriotă a transmis informații și comentarii, ca și TELEVIZIUNEA din Cipru, care a prezentat filme și imagini referitoare Ia acest eveniment politic de seamă. Posturile de radio cipriote au inclus, de asemenea, în emisiunile lor informații privind o serie de realizări în domeniul economic și social obținute de România socialistă în ultimii ani.Ziarul „TRYBUNA LUDU", rela- tînd despre vizita și convorbirile avute în Egipt de președintele Nicolae Ceaușescu cu președintele Hosni Mubarak, relevă că a fost a- rătată. în acest cadru, necesitatea ca în cursul negocierilor sovieto-ameri-. cane de la Geneva să se obțină pro-' grese, pentru oprirea cursei înarmărilor nucleare, pentru stăvilirea amplasării de rachete nucleare cu rază medie de acțiune pe teritoriul Europei.PRESA CENTRALĂ DIN R.P.D. COREEANĂ reflectă, la rindul ei, vizita in Egipt prin materiale ce se referă la ideile conținute în documentele comune convenite cu acest prilej. Este evidențiată necesitatea exprimată cu prilejul convorbirilor la nivel înalt ale președintelui Nicolae Ceaușescu de a se angaja de urgență, în cadrul O.N.U., pe baza inițiativei statelor nealiniate și a țărilor în curs de dezvoltare, a negocierilor globale cu participarea tuturor statelor pentru convenirea de soluții în problemele economice majore, cu precădere a acelora ce afectează țările în curs de dezvoltare.„NODON SINMUN" — cel maî mare ziar din R.P.D.C. — referindu-se la desfășurarea vizitei președintelui Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Malta, evidențiază semnificația documentelor comune convenite, atit pe planul relațiilor țării noastre cu statele vizitate, cît și pe un plan mai larg, internațional, prin dorința de pace, securitate, cooperare și conlucrare pașnică exprimată. în documente.Agenția „CHINA NOUĂ", care a Informat pe larg despre vizitele întreprinse de președintele Nicolae Ceaușescu, se referă, într-o relatare, la Declarația comună româno-egipteană, evidențiind poziția exprimată cU privire la necesitatea instaurării unei păci durabile în Orientul Mijlociu. „China Nouă" se referă pe larg la poziția față de situația din Africa, subliniind că președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Hosni Mubarak estimează că țările și popoarele africane sînt total îndreptă

țite să dispună de o independență deplină, de exercitarea liberă a drep-' tului lor la autodeterminare, fără nici un amestec din exterior. Se amintește, totodată, că sint condamnate actele agresive repetate ale regimului rasist din Africa de Sud împotriva statelor africane vecine, în același cadru este menționată profunda îngrijorare manifestată față de menținerea unor situații conflic- tuale în America Latină și Asia, rea- firmîndu-se convingerea că toate disputele dintre state pot și trebuie să fie reglementate numai și numai pe cale pașnică.O atenție deosebită în cadrul convorbirilor româno-egiptene, notează agenția cubaneză „PRENSA LATINA", s-a acordat problemelor fundamentale ale vieții internaționale actuale, în special cele privind Orientul Mijlociu. Se informează, de asemenea, despre analiza care s-a făcut cu privire la stadiul relațiilor bilaterale și la posibilitățile extinderii și adîn- cirii lor.PRESA de limbă arabă, franceză și engleză, ca si POSTURILE DE RADIO DIN LIBAN au acordat o atenție deosebită vizitelor întreprinse în aceste zile de președintele Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. Cotidianele „AL-SAFIR". „AL-NAHAR", „AL ANWAR". „L’ORIENT LE JOUR" și „LE REVEIL" publică comentarii ce scot in evidență politica de pace și cooperare dusă de țara noastră, de președintele ei. rolul important pe care îl are România, prin poziția sa ferm favorabilă soluțiilor de pace in problemele Orientului Mijlociu. Ilustrativ este comentariul publicat de.' ziarul „Le Reveil". care, după ce califică drept excelente relațiile româno-egiptene. subliniază că tara noastră întreține raporturi normale cu toate părțile aflate în conflict in Orientul Mijlociu. Este relevată apoi pe larg poziția președintelui Nicolae Ceaușescu față de problema libaneză, evidențiindu-se că. și cu prilejul acestei vizite, șeful statului român a ■ apreciat că nimic nu este mai important in prezent decit consolidarea încetării focului în Liban și organizarea unei întîlniri intre toate părțile libaneze în vederea rezolvării problemelor țării pe baza respectării interesului național. Este pusă in evidentă și necesitatea exprimată de președintele României de a se acționa pentru retragerea necondiționată a trupelor israeliene din Liban și realizarea unor acorduri care să asigure salvgardarea independentei și suveranității Libanului.în KUWEIT, publicațiile de limbă arabă „AL WATAN", „AL QABAS", „AL SEYASSA". „AL ANBAA", precum și cele, de limbă engleză ..KUWAIT TIMES" și „ARAB TIMES", referindu-se la această nouă misiune de pace și colaborare a țârii noastre, publică largi extrase din interviul acordat de președintele Nicolae Ceaușescu ziarului egiptean „Al Ahram". Este evidențiată în mod special politica dusă cu consecvență de România pentru soluționarea pașnică a situației din Orientul Mijlociu.Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în țări ale Africii și bazinului mediteranean a fost reflectată pe larg și de PRESA și RADIOTELEVIZIUNEA MAROCANĂ. Itinerarul soliei de pace este prezentat de „LE MATIN DU SAHARA". iar ziarul „AL BAYANE", infor-mînd despre vizita in Egipt, relatează pe larg din conținutul interviului acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu ziarului egiptean „Al Ahram". Presa marocană evidențiază, totodată, poziția cu privire la utilitatea. în cursul procesului de pace în Orientul Mijlociu, a convocării unei conferințe internaționale. sub auspiciile O.N.U., cu participarea tuturor părților interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei.Itinerarul vizitelor întreprinse de președintele Nicolae Ceaușescu. însoțit de tovarășa Elena Ceaușescu, este urmărit prin relatări și comentarii și de agențiile de presă UNITED PRESS INTERNATIONAL, REUTER, FRANCE PRESSE. ASSOCIATED PRESS, D.P.A., A.N.S.A. și altele. Agențiile de presă relevă atit dorința tării noastre, exprimată de președintele Nicolae Ceaușescu, cît și a conducătorilor statelor vizitate, de a intensifica dialogul politic pentru întărirea relațiilor de prietenie și cooperare, cît și conlucrarea pe plan internațional, eforturile depuse pentru a se pune capăt pericolului unei catastrofe nucleare, pentru apărarea dreptului la viață, la o existență liberă și demnă a popoarelor. Ele se referă la relațiile bilaterale ale tării noastre pe plan economic și în alte domenii cu fiecare dintre țările vizitate, precum și la pozițiile exprimate cu aceste prilejuri de președintele Nicolae Ceaușescu în principalele probleme ale actualității, poziții ce și-au găsit un amplu ecou prin justețea ideilor susținute.(Agerpres)

LA VERNISAJUL EXPOZIȚIEI

DE CARTE ȘTIINȚIFICĂ ROMÂNEASCĂ DE LA SOFIA

DEOSEBIT INTERES EATÂ DE LUCRĂRILE TOVARĂȘEI
ACADEMICIAN DOCTOR INGINER ELENA CEAUSESCU

1

SOFIA 27 (Agerpres). — La Sofia 
a avut loc vernisajul unei expoziții 
de carte științifică românească, or
ganizată de Editura Academiei Re
publicii Socialiste România și Edi
tura Academiei Bulgare de Științe.

De un interes deosebit in rindul 
participanților la inaugurare s-au 
bucurat lucrările de mare valoare 
științifică ale tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 
„Cercetări in domeniul sintezei și 
caracterizării compușilor macro-

Vizita delegațieiDAMASC 27 (Agerpres). — La invitația Federației Generale a Sindicatelor Muncitorilor din Siria (F.G.S.M.S.). o delegație a Uniunii Generale a Sindicatelor din România. condusă de tovarășii! Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Consiliului Central al U.G.S.R.. a făcut o vizită în Siria în zilele de 24—26 octombrie 1983.Delegația U.G.S.R. a avut convorbiri cu Izzedin Nasser, membru al Comandamentului regional al Partidului Baaș Arab Socialist, președintele Federației Generale a Sindicatelor Muncitorilor din Siria. în cadrul cărora au fost evidențiate realizările importante obținute de oamenii' muncii din România și Siria, precum si preocupările si sarcinile sindicatelor din cele două țări.De ambele părți s-a subliniat importanța hotărîtoare a întîlnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae
Manifestări dedicate Zilei Armatei 

Republicii Socialiste RomâniaLa Beijing a avut loc o gală de filme, la care au participat membri ai conducerii Armatei Populare Chineze de Eliberare și atașați militari acreditați în capitala chineză. Din partea chineză au fost prezenți Hong Xuezhi, membru al C.C, al P.C. Chinez, membru al Comisiei Militare Centrale, Xu Xin, adjunct al șefului Marelui Stat Major, Yan Jinsheng, adjunct al șefului Direcției Generale Politice, șefi de mari unități, reprezentanți ai diverselor ministere și organizații de masă.Cu același prilej, Ministerul Apărării Naționale al R.P. Chineze a organizat, la o mare unitate militară de lingă Beijing, o adunare festivă, în cadrul căreia s-au rostit cuvîntări despre semnificația evenimentului
BANGKOK t Expoziție internațională consacrată

Zilei Națiunilor Unite
BANGKOK 27 (Agerpres). — La 

sediul Comisiei Economice si Sociale 
a. O.N.U. pentru Asia și Pacific 
(E.S.C.A.P.), din Bangkok, a fost or
ganizată o expoziție pentru marca
rea Zilei Națiunilor Unite, la care au 
participat misiunile diplomatice, acre
ditate în Thailanda, diferite agenții 
specializate din sistemul O.N.U.

Ambasada noastră a fost prezentă 
cu o colecție variată de fotografii, 
albume Și tipărituri care rejiectă 
contribuția României la salvgardarea 
păcii, la întărirea cooperării intre 
state.

Conferința Societății de studii românești din S.U.A.NEW YORK 27 (Agerpres). — La Kansas City, Missouri, a avut loc conferința anuală a Societății de studii . românești din S.U.A., la care au participat cadre universitare și cercetători de la 18 universități americane — în a căror preocupare este inclus studiul limbii, civilizației și culturii românești — și o delegație de istorici români.Conferința s-a bucurat de un deosebit succes, remarcîndu-se prin comunicările științifice prezentate si prin comentariile și dezbaterile care
Convorbiri chino-sovieticeBEIJING 27 (Agerpres). — Wu Xueqian. consilier de stat și ministru al afacerilor externe al R. P. Chineze, l-a primit, joi. la Beijing, pe Leonid Iliciov, trimis special al guvernului sovietic la cea de-a treia rundă de consultări chino-sovietice, adjunct al ministrului afacerilor externe al Uniunii Sovietice.Cu prilejul întilnirii — relatează agenția China Nouă — interlocutorii au efectuat un schimb de păreri a-
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pe scurt
SESIUNEA COMISIEI MIXTE ROMÂNO-CEHOSLOVACE DE COLABO

RARE CULTURALĂ și-a desfășurat lucrările la Praga. In cadrul sesiunii a 
fost analizat stadiul colaborării culturale dintre cele două țări și 
convenit noi măsuri în vederea extinderii și adîncirii acesteia în 
tinuare.

s-au 
con-

| CONGRESUL PARTIDULUI SO
CIALIST DIN AUSTRIA și-a in- 

Iceput lucrările la Viena. Delegații 
la congres vor dezbate aproximativ 
150 de proiecte de rezoluții in pro
bleme ale politicii economice și so- 

Iciale, situației femeilor și tineretu
lui. In proiectele de rezoluție pri
vind situația internațională este ex- 

I primată îngrijorarea față de creș
terea încordării internaționale și 
escaladarea cursei înarmărilor.BOTSWANA CONDAMNĂ PO- I LITICA RASISTA A REGIMULUIDIN R.S.A., aceasta fiind o sursă I de destabilizare în Africa australă I — a arătat președintele Quett Ma- sire. El a subliniat, totodată, că țara ■ sa va continua să depună toate e- forturile pentru a ajuta la găsirea 

moleculari" (in limba engleză), „Po- 
limerizarea stereospecifică a izopre- 
nului“ și „Noi cercetări in domeniul 
compușilor macromoleculari“.

Luind cuvintul la inaugurarea 
expoziției, acad. Mako Dakov, vice
președinte al Academiei Bulgare de 
Științe, a subliniat importanța dez
voltării legăturilor științifice româ- 
no-bulgare, rolul acestora la mai buna 
cunoaștere reciprocă a realizărilor 
celor două țări in domeniul cercetării 
științifice.

U.G.S.R. în SiriaCeaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Hafez Al-Assad. secretar generai al Partidului Baas Arab Socialist. președintele Republicii Arabe Siriene, pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și strînsă colaborare dintre U.G.S.R. și F.G.S.M.S., dintre popoarele român si sirian si s-a exprimat dorința pentru extinderea și adîncirea legăturilor de prietenie dintre centralele sindicale din cele două țări, dintre oamenii muncii români și sirieni.
★Cu prilejul vizitei, președintele Consiliului Central al U.G.S.R. a avut întrevederi cu Abdul-Kader Kadoura. , viceprim-ministru pentrii probleme economice, și cu Abdul Jabbar Al-Dahak, ministrul petrolului si al resurselor naturale, și a vizitat Rafinăria Banias, obiective social-culturale din guvernoratul Tartus.

sărbătorit. Au fost prezentate filme documentare care înfățișează aspecte din pregătirea de luptă și politică a militarilor români.O gală de filme a fost organizată la Varșovia. Au participat general Broni M. Obiedzinski, adjunct al ministrului apărării naționale al R.P. Polone, alți generali și ofițeri superiori ai armatei poloneze, șefi de misiuni diplomatice și atașați militari acreditați la Varșovia.O expoziție de cărți și fotografii și o gală de filme au fost prezentate la Atena. De un deosebit interes s-au bucurat, cu acest prilej, operele tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. (Agerpres)

Prin intermediul imaginii fotogra
fice și al lucrărilor expuse se eviden
țiază acțiunile perseverente ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, 
în direcția consolidării păcii și înțe
legerii între popoare, a soluționării 
țnarilor probleme ale contemporanei
tății.

Ministrul de externe al Thailandei, 
SiMhi Savetsila, care a vizitat stan
dul românesc, a avut cuvinte de 
apreciere la adresa exponatelor ro
mânești.

au avut loc în secții, dintre care o mare parte au fost consacrate celei de-a 65-a aniversări a făuririi statului național unitar român și dezvoltării programelor de limbă și civilizație românească în S.U.A.La adunarea festivă, prilejuită de cea de-a 10-a aniversare a Societății de studii românești, s-au subliniat bunele relații dintre România si S.U.A. în acest cadru s-a menționat rolul societății de studii în dezvoltarea relațiilor culturale dintre cele două popoare.
supra normalizării relațiilor dintre cele două țări și a altor probleme de interes comun.-Agenția T.A.S.S. arată că partea sovietică si-a reafirmat dorința de a căuta căi reciproc acceptabile, realiste pentru însănătoșirea relațiilor dintre U.R.S.S. și R. P. Chineză și a relevat însemnătatea pozitivă a lărgirii treptate a legăturilor si contactelor bilaterale.

cît mai curînd posibil a unei soluții pozitive în problema Namibiei.
CONSULTĂRILE INTRE TREI I 

DINTRE LIDERII FRONTULUI DE I 
SALVARE NAȚIONALA DIN 
LIBAN — Walid Joumblatt, pre- i 
ședințele Partidului Socialist Pro- | 
gresist, fostul președinte Suleyman 
Frangieh și fostul premier Rashid , 
Karame — au început, joi, la Da
masc. Cei trei s-au întîlnit. de ase- I 
menea, cu președintele Siriei, Hafez 
Al-Assad.

POPULAȚIA AFRICII a crescut, 
în perioada 1960—1980, de la 257 mi- i 
lioane la 436 milioane, intr-un ritm 
mediu anual de 2,9 la sută, față de 
2,6 la sută in America Latină și 2,1 
la sută in Asia.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — în- tr-un interviu acordat ziarului „Pravda", Iuri Andropov, secretar general ai C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., referindu-se la tratativele sovieto-americane de la Geneva cu privire la reducerea armamentelor nucleare în Europa, a arătat că Uniunea Sovietică nu abandonează încercările de a se ajunge la o Înțelegere atit timp cit Statele Unite, prin acțiunile lor, nu fac imposibilă o asemenea înțelegere.Șeful statului sovietic a apreciat că propunerile avansate de U.R.S.S. prevăd un larg diapazon de măsuri posibile : de la reduceri substanțiale în domeniul mijloacelor nucleare cu rază medie de acțiune, pînă la lichidarea armamentului nuclear atît tactic, cît și cu rază medie de acțiune în Europa. Aceste propuneri conțin toate elementele necesare pentru o înțelegere reciproc acceptabilă, care să nu afecteze interesele nimănui.Nivelul armamentelor nucleare cu rază medie de acțiune poate și trebuie să fie redus de ambele părți, în mod radical, dar în așa fel încît raportul de forțe dintre ele să ră- mînă nemodificat, a spus I. Andropov, relevînd că aceasta înseamnă, în primul rînd, că în Europa nu trebuie să fie amplasate noile rachete nucleare americane, iar în al doilea rînd, de o parte și de cealaltă, trebuie să se ia în calcul toate mijloacele nucleare cu rază de acțiune corespunzătoare, fără nici un fel de excepții, cerere la care U.R.S.S. nu va renunța. Șeful statului sovietic a reafirmat dorința de a se ajunge la o înțelegere cu privire la reducerea armamentelor nucleare cu rază medie de acțiune în Europa pînă la niveluri similare de ambele părți, atît in ceea ce privește purtă-
★

Noile propuneri sovietice avansate 
ori reafirmate în interviul acordat 
ziarului „Pravda“ de Iuri Andropov 
demonstrează că există incă posibili
tatea ca, prin eforturi comune, să se 
ajungă la o înțelegere în legătură cu 
oprirea amplasării noilor rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune, cu 
retragerea și distrugerea celor exis
tente. Desigur, este necesar ca și S.UA. 
să acționeze in aceeași direcție pentru 
a se ajunge la un acord in această 
privință. Propunerile care s-au făcut 
și de o parte și de alta deschid posi
bilități reale pentru un acord care să 
împiedice trecerea la amplasarea 
noilor rachete și să asigure retragerea 
și distrugerea celor existente.

Viața demonstrează că nu există

EvenimenteleSAINT GEORGE’S 27 (Agerpres).— Agențiile internaționale de presă— citind informațiile transmise de posturile de radio caraibiene — relatează că, în cursul zilei de joi, in preajma capitalei Grenadei și în zona de coastă La Playa au continuat schimburile de focuri între trupele invadatoare și forțele de apărare grenadine. Se precizează, totodată, că in restul țării majorita-
Dezbaterile din ConsiliulNAȚIUNILE UNITE 27 (Agerpres). Corespondență de la loan Timofte : în Consiliul de Securitate al O.N.U. continuă dezbaterile privind intervenția militară a S.U.Â., împreună cu șase țări caraibiene, împotriva Republicii Grenada.în discursul său, reprezentantul Argentinei a apreciat intervenția militară împotriva Grenadei ca o încălcare flagrantă a Cartei O.N.U., care interzice amestecul în treburile interne ale altor state. Această agresiune, îndreptată împotriva unui stat membru al Organizației Națiunilor Unite, a declarat el, este deosebit de periculoasă, pe fundalul actualei situații încordate din regiune. Vorbitorul a cerut restabilirea neîn- tîrziată a suveranității Grenadei și retragerea imediată a forțelor străine care au pătruns in această țară.Un punct de vedere similar a fost exprimat de reprezentantul Boliviei, care a relevat necesitatea respectării stricte a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele sale.Reprezentantul Etiopiei a declarat că intervenția militară străină împotriva Grenadei este o nouă manifestare a politicii revolute de forță, contrară normelor dreptului internațional și principiilor Cartei O.N.U. și a cerut ca Națiunile Unite și comunitatea internațională în ansamblul ei să adopte măsuri ferme pentru apărarea dreptului inalienabil al

AMERICA LATINĂ: 
a intervențieiCARACAS 27 (Agerpres). — Guvernul Venezuelei a condamnat intervenția militară în Grenada și a cerut încetarea ei imediată, astfel incit poporul acestei țări 6ă-și exercite liber și plenar dreptul său la autodeterminare.BUENOS AIRES 27 (Agerpres). — Guvernul argentinian condamnă intervenția' militară împotriva Grenadei — a declarat un purtător de cuvint al M.A.E. al Argentinei. El a relevat necesitatea respectării ferme a principiului neamestecului în treburile interne ale statelor.MANAGUA 27 (Agerpres). — Coordonatorul Juntei Guvernului de Reconstrucție Națională din Nicaragua. Daniel Ortega, a condamnat „intervenția arbitrară și nejustificată" în Grenada si a arătat că guvernul său se pronunță pentru retragerea trupelor străine din această tară și respectarea suveranității popoarelor.CIUDAD DE MEXICO 27 (Agerpres). — Debarcarea unor trupe străine în Grenada creează un pericol serios pentru pacea întregului bazin al Caraibilor — se arată într-o declarație a M.A.E. al Mexicului. în document se precizează că guvernul mexican condamnă utilizarea forței în relațiile internaționale și se pronunță pentru respectarea dreptului inalienabil al poporului grenadin de a-și alege singur forma de guvernare a tării sale, fără nici un fel de amestec străin.LIMA 27 (Agerpres). — Peru se pronunță împotriva intervenției militare in Grenada, reafirmîndu-și cu hotărire atașamentul la principiul neamestecului în treburile interne 

torii (rachete și avioane), cît și încărcăturile nucleare de care dispun acestea. I. Andropov a menționat că nu va exista un transfer de rachete sovietice din Răsărit spre Apus ; in cazul încheierii unui acord privind limitarea armamentelor nucleare în Europa și al intrării acestuia în vigoare, din acel moment va înceta, de asemenea, desfășurarea de rachete „SS-20" în zonele răsăritene ale U.R.S.S.în context, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. a subliniat că există o ieșire din impasul în care au intrat convorbirile de la Geneva. Nu trebuie decit să ne folosim de ea. Dacă S.U.A. ar manifesta dorința reală de a se ajunge la un acord reciproc acceptabil, pentru elaborarea acordului nu ar fi nevoie de prea mult timp.Dacă S.U.A. ar renunța la amplasarea rachetelor sale în Europa la termenul anunțat și, astfel, ar da posibilitatea să se continue tratativele și căutarea unor soluții reciproc acceptabile — a spus, în încheiere, I. Andropov — noi am putea să trecem, încă de pe acum, la reducerea rachetelor noastre „SS-4" (și ele sînt peste 200) și să încheiem lichidarea lor în cursul anilor 1984—1985. Iar dacă s-ar reuși să se încheie acordul de la Geneva pe o bază justă, despre care am vorbit in repetate rînduri, atunci ar fi lichidată, firește, și cea mai mare parte a rachetelor „SS-20" existente in prezent.In caz contrar — a precizat șeful statului sovietic — „lucrurile trebuie să fie cît se poate de clare : apariția în Europa occidentală a noilor rachete americane va face imposibilă continuarea convorbirilor care se desfășoară in prezent la Geneva. Pe de altă parte, convorbirile de la Geneva pot fi continuate dacă S.U.A. nu vor trece la amplasarea de facto a rachetelor".
★

probleme, oricit de complicate ar fi 
ele, care să nu poată fi rezolvate pe 
calea negocierilor, atunci cind se por
nește de la interesele păcii, cind se 
acționează cu realism, cu răspundere 
față de soarta popoarelor.

In condițiile actuale, îndatorirea 
supremă ce revine tuturor statelor și 
guvernelor, conducătorilor politici, 
popoarelor din lumea întreagă este de 
a face totul pentru oprirea încordă
rii internaționale, a cursei înarmări
lor, pentru trecerea la măsuri con
crete de dezarmare și înlăturarea pri
mejdiei unei catastrofe nucleare, 
pentru salvgardarea păcii, ceea ce ar 
corespunde intereselor vitale ale tu
turor popoarelor, ale întregii umani
tăți.

din Grenadatea punctelor de rezistență locale au fost anihilate, in urma confruntărilor pierzindu-și viața aproximativ 20 de civili. Surse din Barbados relevă că mulți soldați din Grenada s-au retras in zonele nelocuite ale insulei.Primind noi întăriri, trupele S.U.A. se ridică, in prezent, la 2 800 de militari — anunță Pentagonul, care recunoaște că acestea au întîmpinat o rezistență neașteptat de mare.
de Securitate al O.N.U.popoarelor la autodeterminare, independență și libertate.Intervenția armată împotriva unui stat suveran, a subliniat reprezentantul Algeriei, nu poate fi justificată prin nimic. El s-a pronunțat pentru retragerea neîntirziată a forțelor armate străine din Grenada și pentru respectarea strictă a dreptului poporului grenadin de a-și alege singur calea sa de dezvoltare.Ambasadorul Franței a declarat că țara sa nu poate accepta explicațiile avansate pentru justificarea acestei agresiuni. El a exprimat regretul în legătură cu această intervenție militară și a subliniat că poporului Grenadei trebuie să i se recunoască dreptul său de a-și hotărî singur destinul.Membrii comunității internaționale trebuie să condamne această agresiune și să ceară hotărît încetarea ei și respectarea drepturilor legitime ale poporului grenadin, a relevat, în cuvîntul său, reprezentantul Vietnamului.Reprezentantul R. P. Chineze a condamnat acest act de agresiune și a subliniat că O.N.U. are datoria de a apăra libertatea și independența țărilor mici și mijlocii.Agresiunea comisă împotriva Grenadei a mai fost condamnată de reprezentanții Insulelor Seychelles, Siriei, Poloniei, Laosului, R.D.P. a Yemenului, Iranului, Pakistanului și Zairului.
Fermă condamnare 

militare străineale altor state — a declarat Fernando Schwalb Lopez Aldana, președintele Consiliului de Miniștri și ministrul de externe al acestei țări.BRASILIA 27 (Agerpres). — în- tr-un comunicat al M.Â.E. al Braziliei se arată că guvernul brazilian condamnă intervenția militară în Grenada, considerînd că aceasta reprezintă o violare a principiului neintervenției, încorporat în Carta O.N.U. și în alte documente internaționale.HAVANA 27 (Agerpres). — O declarație dată publicității de Partidul Comunist și Guvernul Cubei condamnă „agresiunea S.U.A. Împotriva uneia dintre cele mai mici țări din îume — Grenada", precum și atacul armat al forțelor de intervenție împotriva personalului civil cubanez aflat în această tară.SAN SALVADOR 27 (Agerpres).— Frontul Farabundo Marti de Eliberare Națională și Frontul ’ Democratic Revoluționar din Salvador au dat publicității un comunicat în care condamnă invadarea Grenadei, apreciind că această acțiune reprezintă „cel mai grav pas întreprins în escalada intervenției străine in America Centrală și zona Caraibilor".
★Agresiunea comisă Împotriva Grenadei a mai fost condamnată de guvernele Ecuadorului, Columbiei, Costa Ricăi, Guyanei. Boliviei. Republicii Dominicane, statului Belize, Trinidad-Tobago, Republicii Panama, precum și într-un comunicat dat publicității de Sistemul Economic La- tino-American (S.E.L.A.j, cea mai importantă organizație de cooperare din regiune.
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