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înaltă apreciere a inițiativelor României, ale președintelui Nicolae Ceaușescu

pentru transformarea Balcanilor într-o regiune fară arme nucleare, pentru
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Vibrant ecou al mobilizatoarelor chemări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,

al Apelului Frontului Democrației și Unității Socialiste

Dezideratul vital al tuturor popoarelor 
Europei: oprirea amplasării de noi rachete,
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retragerea și distrugerea celor existente
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asigurarea păcii în Europa și în întreaga lume Cu elan patriotic și puternică

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
SI TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU ’ ’ 5

an primit pe participantii la Simpozionul internațional Pugwash

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, prim viceprim- 
ministru al guvernului, președin
tele Consiliului National pentru 
Știință și Tehnologie, președintele 
Comitetului național român „Oa
menii de știință și pacea", au pri
mit, luni după-amiază, pe partici
panta de peste hotare la cel de-al 
44-lea Simpozion international 
Pugwash.

La primire au luat parte tovară
șii Manea Mănescu. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Ion Ursu;

prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință si. Tehno
logie, George Ciucu, adjunct al 
ministrului educației și învățămin- 
tului. Radu Voinea. șeful grupului 
român Pugwash. .

Au participat personalități de 
frunte ale vieții științifice mondia
le. între care Taureati ai Premiului 
Nobel, academicieni, reprezentanți 
ai unor universități și foruri știin
țifice din diferite țări.

In cadrul intiinirii a luat cuvîn- 
tul Dorothy Hodgkin, Anglia, lau
reat al Premiului Nobel, președin

te al Organizației Pugwash, care 
a exprimat cele mai călduroase 
mulțumiri pentru posibilitatea și 
onoarea de a fi primiți de pre
ședintele României. Arătind că re
uniunea de la București a prilejuit 
schimburi de opinii deosebit de 
fructuoase, vorbitoarea a relevat a- 
tentia acordată de oamenii de știin
ță prezenți în capitala României 
conturării unui proiect de docu
ment pentru crearea unei zone a 
prieteniei, păcii și colaborării în 
această parte a lumii. Per.mîteți-mi 
să adaug, a subliniat vorbitoarea.

că am avut marea plăcere de. a pre
zenta doamnei Ceaușws-cu <o mică 
atenție. Este vorba de un volum 
care conține articole scrise de o 
parte din studenții mei din diferite 
părți ale lumii, modalitate de a 
contribui pe calea științei la strîn- 
gerea legăturilor și apropierea 
intre popoare. Am făcut aceasta 
tinînd seama de poziția doamnei 
Ceaușescu. de calitatea sa de con
ducător al forurilor științifice din 
tara dumneavoastră.
(Continuare in pag. a V-a)

angajare revoluționară

Tinerii țării raportează 
îndeplinirea integrală a planului 

de muncă patriotică pe anul 1983 
Telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar genera! al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

în această perioadă de puternică angajare a între
gului nostru popor pentru înfăptuirea neabătută a 
hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului, animate de puternice sentimente 
patriotice izvorîte din dorința fierbinte de a contri
bui prin forțe proprii la progresul multilateral al 
patriei noastre socialiste, Uniunea Tineretului Comu
nist și Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, toți tinerii țării — români, maghiari, 
germapi și de alte naționalități — vă raportează înde
plinirea integrală a planului de muncă patriotică pe 
anul 1983.

în spiritul concepției științifice a partidului și sta
tului nostru, al indicațiilor și orientărilor dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, date cu prilejul împlinirii a 
35 de ani de la constituirea primelor șantiere naționale 
ale tineretului, Uniunea Tineretului Comunist și 
Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România au transformat munca patriotică, șantierele 
tineretului in adevărată școală de formare comunistă 
a tinerei generații, parte integrantă a educării pentru 
muncă și viață a acesteia.

Continuarea glorioaselor tradiții ale muncii eroice' 
pentru țară, extinderea experienței acumulate m 
cadrul întrecerii uteciste „Tineretul — factor activ in 
realizarea 'obiectivului deceniului științei, tehnicii, 
calității și eficienței", parte integrantă z a întrecerii 
socialiste, au creat condiții ca tînăra generație să-și 
asume răspunderea de a participa plenar la realizarea 
unor importante obiective economice, contribuția sa 
entuziastă reprezent.ind expresia recunoștinței depline 
fată de grija permanentă a partidului, a dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe secretar general, pentru a 
crea tineretului condiții minunate de muncă și viată, 
de afirmare în toate sectoarele economice, politice si 
sociale.

înțelegînd necesitatea de a crește aportul tinerei 
generații la dezvoltarea multilaterală a patriei noas
tre. Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asocia
țiilor Studenților Comuniști din România au acționat 
cu consecvență, sub îndrumarea organelor si organi
zațiilor de partid, pentru mobilizarea milioanelor de 
tineri — muncitori, țărani, elevi și studenți — în ve
derea participării entuziaste la activitatea pe șantie
rele naționale, județene și locale ale tineretului, pen
tru inițierea unor acțiuni de muncă în sprijinul pro
ducției. îndeosebi în ramurile prioritare ale economiei 
naționale, pentru recuperarea și reintroducerea în 
circuitul leconomic a unor' importante cantități de ma
teriale refolosibile. pentru îndeplinirea prevederilor 
Programului privind asigurarea unor producții sigure 
și stabile in agricultură.

în anul următor. Uniunea Tineretului Comunist și 
Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din Româ
nia vor prelua, din Planul național unic de dezvoltare 
economico-sociajă a României, din Planul de dezvolta
re a agriculturii și industriei alimentare, precum și din 
Planul national de irigații, lucrări a căror valoare va 
fi cu 15 la sută mai mare decît în acest an. fâcînd 
prin noi fapte de muncă dovada maturității lor poli
tice. a încrederii nețărmurite în partid. în idealurile 
sale nobile.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. că tineretul patriei noastre, ur- 
mind cu entuziasm și pasiune revoluționară străluci
tul exemplu pe care ni-1 oferă întreaga dumneavoas
tră viată și activitate puse în slujba patriei, partidului 
și poporului, este ferm hotărît să nu precupețească 
nici un efort. înscriind prin fapte cutezătoare de mun
că noi pagini in marea epopee a construcției noii 
orinduiri pe pămîntul scump al României socialiste.

COMITETUL CENTRAL 
AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST 
____  J

Cuvîntarea președintelui Nicolae Ceaușescu
Doamnelor și domnilor, 
Tovarăși,

Aș dori, încă o dată, să vă adre
sez dumneavoastră și tuturor parti- 
cipanților la simpozionul Pugwash 
cele mai bune urări.

Ați dezbătut in aceste zile în ca
pitala României socialiste probleme 
care preocupă nu numai Europa, ci 
întreaga lume. Ne aflăm intr-un 
moment în care încordarea a 
ajuns deosebit de gravă. In viața 
omenirii au mai existat, este ade
vărat, după cel de-al doilea război 
mondial, multe momente grave: au 
existat și perioade de destindere — 
la care v-ați referit și dumnea
voastră — după anii ’70. Dar, se 
poate spune, că situația actuală 
este — poate — printre cele mai 
grave. în decursul acestor ani, chiar 
în perioada destinderii, s-au acu
mulat armamente care pot distruge 
— după cum declară chiar dețină
torii acestora — de 10 sau de mai 
multe ori lumea, întreaga omenire.

Dacă am privi retrospectiv, poate 
ar trebui să ne facem anumite re
proșuri pentru perioada de destin
dere. Toți am crezut că aceasta 
poate fi ireversibilă, sau de lungă 
durată, și nu am acordat prea 
multă atenție faptului că in acei 
ani s-a continuat producerea de 
armament nuclear și de alte ar
mamente de distrugere în masă.

Acum, pentru Europa, situația 
este deosebit de gravă. Aici sint 
concentrate aproape totalitatea 
mijloacelor de distrugere în masă, 
inclusiv cele nucleare, iar dacă nu 
se va reuși să se împiedice am
plasarea noilor rachete cu rază 
medie de acțiune, va spori și mai 
mult armamentul nuclear — ceea 
ce va înmulți considerabil mijloa
cele de distrugere, nu numai a 
Europei, ci a întregii lumi.

Se poate spune că Europa are 
mari merite în crearea și dezvol
tarea civilizației moderne. Desigur, 
in decursul istoriei, au fost multe 
zone care au contribuit la civiliza
ția și dezvoltarea lumii ; dar Eu
ropa poate fi considerată leagănul 
civilizației actuale. Și, acum, Eu
ropa este în pericol. Distrugerea 
Europei înseamnă distrugerea în
tregii civilizații. Există insă un 
pericol și mai mare — acela de a 

distruge însuși omul, însăși viața 
pe planeta noastră. De aceea, pro
blema opririi cursei înarmărilor, 
împiedicarea unui nou război și 
impunerea dezarmării, și in primul 
rind a dezarmării nucleare, asigu
rarea păcii constituie problema 
fundamentală a epocii noasțre.

Din Europa au pornit cele două 
războaie mondiale din acest- secol. 
Trebuie să facem totul pentru a hu 
mai porni și al treilea război mon
dial, care ar duce la distrugerea 
lumii.

în Europa și în lume sînt, fără 
îndoială, multe probleme — econo
mice, sociale, culturale, științifice. 
Sint multe probleme pe care po
poarele, guvernele, știința trebuie 
să le soluționeze. Se poate spune 
că sint multe drepturi pe care încă 
oamenii nu le pot folosi în între
gime, dar acum este problema de 
a le asigura dreptul fundamental 
— la existență și la viață.

De aceea apreciez foarte mult 
simpozionul dumneavoastră, care 
s-a ocupat de problemele transfor
mării Balcanilor într-o regiune 
fără arme nucleare, de problemele 
păcii in Europa și întreaga lume. 
Fără îndoială că apelul pe care 
dumneavoastră ii adresați ce
lor două blocuri militare, șefilor 
de state care dețin armele nucleare 
va avea o influență mare în opinia 
publică mondială. Am dori ca el 
să fie bine înțeles și reținut de șefii 
de state și de guverne și, în pri
mul rind, de cele două mari pu
teri — de Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Amerîcii — pen
tru a face totul in vederea realiză
rii unui acord la Geneva și a opri
rii amplasării rachetelor cu rază 
medie de acțiune. Am dori să fie 
reținut și înțeles acest apel și de 
șefii de state și guverne din țările 
unde urmează să fie amplasate 
noile rachete, pentru a renunța Ia 
acceptarea pe teritoriul lor a noi
lor arme nucleare.

Consider că acum, tn această 
lună, trebuie să intensificăm efor
turile in această direcție. Noi dăm 
o mare importanță marilor mani
festări pentru pace ce se desfă
șoară in prezent în Europa. Sutele 
de mii și milioanele de oameni 
care parcurg străzile și cer renun
țarea la amplasarea rachetelor cu 

rază medie de acțiune cer reali
zarea unei înțelegeri, la Geneva, 
intre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americii, cer renunțarea 
la arma nucleară — reprezintă 
voința tuturor popoarelor europe
ne și a întregii lumi.

în acest cadru, oamenii de ști
ință și de cultură au o participare 
foarte activă ; dar vreau să vă 
spun deschis că. după părerea 
mea, ar putea face ceva mai mult. 
Desigur, muncitorii ar putea tace 
ce au făcut nu o dată — să re
nunțe să mai producă și să trans
porte armele -nucleare ; dar prin
cipalii producători sint oamenii 
de știință. Ei trebuie să-și asume 
răspunderea de a nu mai lucra 
pentru distrugerea omului, să nu 
mai admită producerea armelor 
nucleare, să nu mai lucreze pen
tru armele nucleare.

După Hiroshima, mulți dintre 
cei care au produs bomba au re
cunoscut că au greșit. Acum insă 
situația este de așa natură că, 
dacă vor fi folosite din nou armele 
nucleare, nu va mai avea probabil 
cine să recunoască că a greșit. 
Desigur, se pot face multe de
clarații, se pot formula avertis
mente cu privire la răspundeiea 
pe care o au cei care vor folosi 
armele nucleare, dar probabil că 
nu va mai avea cine să-i tragă la 
răspundere. Acum însă trebuie să 
acționăm și să determinăm înce
tarea cursei înarmărilor, oprirea 
amplasării noilor rachete nucleare, 
retragerea și distrugerea celor 
existente.

Se vorbește din nou de o nouă 
revoluție tehnico-științifică pentru 
anii 2000. Desigur, posibilitățile 
cunoașterii, ale științei sint inco
mensurabile. Dar pentru a da 
această ' perspectivă trebuie să 
asigurăm oamenilor liniștea și 
pacea, trebuie să oprim cursul 
spre o catastrofă nucleară. Poate 
tocmai aceasta trebuie să fie — ca 
să mă exprim tot in acești ter
meni — revoluția cu care să în
cepem : distrugerea armelor nu
cleare, asigurarea unei lumi fără 
războaie, a unei lumi a păcii și 
colaborării pașnice între toate na
țiunile, intre toate țările, fără 
deosebire de orînduire socială.

Noi, în România, sintem preo
cupați de dezvoltarea patriei noas
tre, de asigurarea unei vieți mai 

hune pentru poporul nostru ; dar 
înțelegem bine că nu putem face 
acest lucru decît în condiții de 
pace și colaborare internațională, 
întrecerea intre statele cu diferite 
orinduiri sociale trebuie să aibă 
loc nu în domeniul armelor de dis
trugere, ci în domeniul creației ști
ințifice, culturale, de bunuri ma
teriale, în domeniul asigurării unor 
condiții tot mai bune de muncă, 
de viață, de cultură, pentru po
poare, Este mult de făcut in acest 
domeniu. Dumneavoastră cunoaș
teți bine ce se publică, de către 
diferite institute, cu privire Ia 
subdezvoltare, la sutele de mili
oane de oameni care nu au ce m în
că, la zecile de milioane de șo
meri. în rindul cărora se numără 
și mulți oameni de știință, de 
cultură, îndeosebi tineri. Toate 
aceste mijloace care astăzi sînt 
destinate producerii armelor de 
distrugere în masă, de distru
gere a omenirii trebuie îndreptate 
inspre soluționarea problemelor 
complexe ale vieții. a>e progresului 
și civilizației omenirii.

Am dori ca apelul, declarațiile 
dumneavoastră să fie înțelese de 
oamenii de știință și cultură de 
pretutindeni — și să determine o 
intensificare a activității acestora, 
în strinsă legătură cu milioanele și 
milioanele de oameni de pretutin
deni, care se ridică in apărarea 
păcii.

Deși situația este gravă, noi con
siderăm că nu este prea tîrziu și 
că se poate încă opri drumul spre 
prăpastie, spre catastrofă, se poate 
asigura pacea întregii lumi. Și tre
buie să facem totul în această pri
vință! Puteți fi siguri că oamenii 
de știință și cultură români, între
gul nostru popor vor continua să 
acționeze cu toate forțele în direc
ția aceasta.

încă o dată, doresc să subliniez 
rolul important pe care îl are, în 
momentul de față, simpozionul 
dumneavoastră, apelurile pe care 
le-ați adresat. Urez tuturor parti- 
cipanților la simpozionul organi
zației Pugwash succese tot mai 
mari in această activitate! Urez să 
triumfe pacea, înțelegerea și cola
borarea intre toți oamenii de ști
ință, intre toate națiunile lumii !

Vă doresc succes în activita
tea dumneavoastră și sănătate! 
(Aplauze puternice).

Opera și fapta cărturarilor in slujba 
luptei pentru libertate și unitate națională
.Unirea a fost, așa cum cu de- _ 

plină îndreptățire subliniază to- ’ 
varășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, președin
tele României, „încununarea victo
rioasă a luptei seculare duse de 
cele mai înaintate forțe ale po
porului român din Moldova, Munte
nia și Transilvania, de cărturarii și 
marii ginditori ai neamului, a acti
vității desfășurate de elementele re
voluționare, de militantii socialiști, 
a aspirațiilor și voinței întregului 
popor român". Rolul deosebit ai 
cărturarilor și al marilor ginditori ai 
neamului în limpezirea și menți
nerea mereu trează a conștiinței 
poporului cu privire la marile 
idei și idealuri este un adevăr 
axiomatic și tot astfel poate fi so
cotită și îmbogățirea reciprocă a 
valențelor superioare ale fenomenu
lui spiritual ce se numește conștiință. 
Și-au alimentat-o cărturarii și 
marii ginditori ai neamului din șeo? 
Iile și cărțile studiate, dai- și-au 
îmbogățit-o și întărit-o, fără îndo
ială, din gîndirea poporului însuși, 
in conștiința căruia trăiau vii 
idealurile de libertate și dreptate, 
de independență și unitate. îndoita 
filiație de idei, de origine savantă 
și de origine populară, acoperă 
realitatea.

Mărturiile sint numeroase și 
deopotrivă valoroase. Mai întii 
— cele provenind de la umaniștii 
români. începutul îl face marele 
umanist, istoric, geograf, etnograf, 
lingvist, poet și ctitor de școli su
perioare, Nicolae Olahus. Originea 
comună a poporului român — daco
română —, limba unitară pe care o 
vorbeau toți fiii acestuia — de 
origine latină —, precum și nu
mele său, român din romanus, con
stituie argumentele de temelie ale 
marelui învățat. Drumul inaugurat 
de Nicolae Olahus a fost continuat 
și dezvoltat de alți învățați români 
din a doua jumătate a secolului al 
XVI-lea, între care nu poate lipsi 
numele neobositului diacon Coresi 
cu numeroasele cărți tipărite vrerhe 
de un sfert de veac, din predoslo
viile cărora nu lipsește ideea _ uni
tății, exprimată și argumentată te
meinic. Dovada trăirii active a ideii 
în conștiința poporului român este 
adeverită de întîlnirea» de 17 ori' a 
numelui român — românesc in cele 
11 tipărituri dintre 1559—1588. Și, 
de asemenea, de conștiința țără
nimii din Transilvania, care, la 
intrarea lui Mihai Viteazul în Tran
silvania, s-a răsculat împotriva 

nobilimii, deoarece venea un domn 
din neamul său.

Moștenirea istoricei înfăptuiri. a 
marelui domn a continuat să tră
iască vie peste veacuri nu numai 
în gindul unor vrednici domnitori 
și principi, ci, de asemenea, în al 
tot atît de vrednici cărturari și gin
ditori. învățatul cronicar Grigore 
Ureche o subliniază cu argumentul 
originii comune a românilor. Iar mai 
.învățatul Miron Costin, după ce-și 
învinge cumpăna și se încumetă 
■să-și aștearnă gindurile și învățătu
rile pe hirtie pentru a Ie transmite 
posterității, își mărturisește crezul 
cu privire' la originea comună și 
la limba unitară a românilor, la

Acad. Ștefan PASCU

continuitatea neîntreruptă a acestora, 
precum și la unitatea poporului 
român, deoarece locul unde este 
acum „Moldova și țara Munteneas
că, cum șt tot Ardealul cu Maramu
reșul și țara' Oltului... este drept 
Dachia".

învățăturile sporesc cu înaintarea 
în vreme, conștiința unității se 
întărește și ea, la popor și la căr
turarii identificați cu idealurile po
porului și exprimarea gîndurilor și a 
gîndirii acestora de asemenea. O 
adevărată doctrină politică se con
turează în crezul învățaților ce 
fac legătura dintre marile curente 
cultural-ideologice, umanismul și 
luminismul. Reprezentanții de frun
te sînt cărturarii și ginditorii înain
tați : moldoveanul Dimitrie Cante- 
mir, munteanul Constantin Cantacu- 
zino și transilvăneanul Inochentie 
Micu.

După ce proclamă adevărul, anu
me că „neamul care de demult s-a 
colonizat cu romani, de atunci și 
pină acum necurmat locuiește în 
Dachia", Dimitrie Cantemir cuprin
de în neamul ce a rămas „neclătit 
și In veci ' nemutat", „neamul ro
mânesc din Moldova și Țara Româ
nească și Ardeal". Iar titlul dez
voltat al operei sale fundamentale 
este un adevărat manifest al uni
tății românilor : „Hronicon a toată 
țara românească (care apoi s-au 
împărțit in Moldova, Munteneasca 
și Ardealul"). O singură Țară Ro
mânească, despărțită de vicisitudinile 
vremilor în trei provincii locuite de 
un singur popor.

Se asociază gîndurilor șl gîndirii 

cantemiriene tovarășul său de idei 
și idealuri, stolnicul Cantacuzino, 
care afirmă și el, cu tăria izvorită 
din puterea adevărului, că românii 
sînt romani, „în credință și bărbă
ție", toți românii, nu numai „ceștia 
de aici (din Muntenia), ci și cei din 
Ardeal, care incă și mai neaoși sunt 
și moldovenii și toți ciți intr-altă 
parte se află și au această limbă". 
Nu este greu de înțeles motivul 
sublinierii caracterului și mai neaoș 
al românilor transilvăneni într-o 
vreme cind legiuirile feudale „Apro
batele și Compilatele" îi socoteau 
doar tolerați după ce-i lipsiseră de 
toate drepturile pe cei mai vechi 
și mai numeroși locuitori ai țării.

Inochentie Micu, mai mult cărtu
rar și om politic decît vlădică, 
inspirîndu-se din Hronicul lui Dimi
trie Cantemir (un exemplar al că
ruia l-a cumpărat la Viena și l-a 
adus la Blaj), bazîndu-se pe origi
nea, continuitatea și unitatea româ
nilor, pe majoritatea absolută ce 
o aveau numeric în vechiul lor 
pămînt, pe contribuția materială și 
umană a românilor la susținerea 
societății. își întemeiază lupta te
merară pentru emanciparea Socială 
și națională a poporului român.

Secolul al XVIII-lea, „marele se
col", secolul luminilor, dominat de 
noua ideologie, a însemnat urcarea 
unei trepte importante spre unita
tea națională a. poporului român. 
Programe politice, reforme sociale, 
opere științifice de mare valoare, 
școli de diferite grade și structuri 
— toate împreună au contribuit in
tr-un grad superior la propagarea 
ideii de unitate care pătrunde tot 
mai adine în conștiința populară, 
alimentată plenar de scrierile și 
activitatea celor mai de seamă 
reprezentanți ai iluminismului ro
mânesc.

Samuil Micu folosea situația etno- 
demografică a teritoriilor românești 
și trecutul eroic al poporului ro
mân pentru a-și justifica concluzia : 
regretul despărțirii românilor în 
două domnii (țări) : „ci și Țara Ro
mânească și Moldova cu un siăpini- 
tor să fi fost, că așa puterea le-ar 
fi fost mai tare și nici turcii, nici 
alte neamuri nu l-ar fi biruit".

învățatul istoric și filolog, neîntre
cutul ctitor de școli, Gheorghe Șin- 
cai, la rindul său, sublinia originea 
comună, vechimea și continuitatea 
românilor, potențind în mintea ci-
(Continuare în pag. a IV-a)
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DE LA 1 NOIEMBRIE

Noi categorii de oameni ai muncii
beneficiază de majorarea retribuțiilor

Astăzi, despre creșterea veniturilor In industria de mașini-unelte, 
electrotehnică și electronică

De astăzi. 1 noiembrie, cei aproape 400 de mii de oameni ai muncii 
din unitățile industriei de inasini-unelte. electrotehnică și electronică, 
inclusiv din unitățile de asistentă tehnică și service, vor beneficia de 
ma.iorarea retribuțiilor prevăzută în Decretul Consiliului de Stat nr. 
325/1983. Amănunte în legătură cu modul de aplicare a prevederilor 
Decretului Consiliului de Stat in această ramură industrială am solicitat 
tovarășului Traian SĂLAJAN, director în Ministerul Industriei de Mașini-
Unelte, Electrotehnică și Electronică.

— în ce măsură se majo
rează retribuțiile muncito
rilor î

— Muncitorii vor realiza veni
turi sporite atît pe calea majorării 
retribuției tarifare, cit și prin ma
jorarea componentelor ce alcătuiesc . 
partea variabilă a retribuției nomi
nale : sporul de vechime pentru

Categoria de personal 
(muncitori calificați)

— muncitori retribuiti pe rețeaua 
tarifară construcții mașini A 
acord si similarele

— muncitori retribuiti pe rețeaua 
tarifară construcții mașini B 
acord si similarele

— muncitori retribuiti pe rețeaua 
tarifară construcții mașini 15 
regie și similarele

*) Retribuțiile tarifare sint diferențiate pe categorii și trepte de în
cadrare.

în mod distinct, retribuțiile mun
citorilor din activitatea de bază de 
la întreprinderea ..Acumulatorul" 
din Capitală (retribuții pe rețeaua 
tarifară construcții mașini Afl 
acord) vor spori de la vechile pla
foane cuprinse între 1 887—3 845 
lei. la noile plafoane cuprinse între 
1 984—4 047 lei.

Plafoanele retribuțiilor tarifare*)  
Categoria de personal ...... ........ ............... —.... .....

e Teatrul Național (14 7171, sala 
mică): Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30; (sala Atelier): Harap 
Alb — 19.
O Filarmonica „George Enescu" 
(15 6B 75, Ateneul Român): „Integrala 
creației camerale a lui Ludwig van 
Beethoven" (XV), come-itează muzico
logul Iosif Sava în colaborare cu dr. 
Constantin Bălăceanu-Stolnici — 19; 
(la Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România): Recital de vioara 
Adrian Guți — 18.
© Opera Română (13 18 57): Rigole tio 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11): Singe 
vlenez — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19; (sala Gră
dina icoanei, 12 44 16): Anchetă asu
pra unui tinăr care nu a făcut ni
mic — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81): Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Poli
tica — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60): Doi 
tineri din Verona — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Pensiunea doamnei Olim
pia — 19,30; (sala Studio): Acești În
geri triști — 19.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78): Vorba lui Tă
nase — 19,30; (sala Victoria; 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19,30.
• Ansamblu! „Rapsodia română" 
(13 13 00): La Izvor de dor «i cintec 
— 19.
• Teatru! „Ion Vasilescu" (12 27 45): 
Se caută un cintăreț — 19.
C Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — io.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): Ti- 
grișorul Petre — 17; (la sala Teatru
lui „Ion Vasilescu"): Șoricelul și pă
pușa — 10.
• Circul București (11 01 20): Popeye 
marinarul șl corabia veseliei — 19,30.
• Estrada Armatei (13 60 64) : Estrada 
in croazieră — 19,30.

Piuă la 1 noiembrie De la 1 noiembrie
Maiștri 2 470—3 350 2 590—3 520
Maiștri principali 2 560—3 509 2 690—3 680
Subingineri 2 380—3 350 2 500—3 520
Subingineri principali 2 560—3 670 2 690—3 850
Economiști 2 470—3 500 2 590—3 680
Economiști principali 2 670—4 020 2 800—4 230
Ingineri 2 560—3 670 2 690—3 850
Ingineri principali 2 780—4 230 2 920—4 440

*) Plafoanele cuprind retribuțiile tarifare minime și maxime ale fie
cărei categorii de personal, diferențiate pe gradații și subramuri de acti
vitate (construcții de mașini A», A și B).

— Care sînt noile cote ale 
sporului de vechime pentru 
activitate neîntreruptă în 
aceeași unitate ?

— De Ia 1 noiembrie, odată cu 
majorarea retribuției tarifare, se 
majorează și cotele sporului de 
vechime pentru activitate neîntre
ruptă in aceeași unitate pentru în
tregul personal muncitor din in
dustria de mașini-unelte, electro
tehnică și electronică. Noile cote, 
care se aplică la retribuțiile tari
fare majorate, vor fi următoarele :

Tranșe 
de vechime

Cotele sporului 
de vechime

Pină Ia
1 noiem

brie
De la

1 noiem
brie

3— 5 ani 3%
5—10 ani 3% 6%

10—15 ani 5% 9%
15—20 ani 7% 12%
peste 20 ani 10% 15%

de
sau

categoria 6, treapta 1, cu o vechime neîntreruptă în aceeași unitate de peste 20 de ani
- In lei -

In cazul realizării integrale In cazul deoăsirii sarcinilor In cazul nerealizării sarcinilor
Venituri

a sarcinilor de plan de plan, cu 20 la sută de plan cu 20 la sută
pînă la de la pînă la de la pînă la de la

1 noiembrie 1 noiembrie 1 noiembrie 1 noierpbrie 1 noiembrie 1 noiembrie
Retribuția tari-

2 913fără 2 764 2 913 2 764 2 943 2 764
Sporul de ve-

«7 (15%)chime 276 (10%> 276 437 276 437
Adaosul de( a-

cord sau di-
minuarea de
retribuție - ■* “ + 553 + 583 — 553 — 583

TOTAL 3 040 3 350 3 593 3 933 2 487 2 767

ELECTRICIAN-MONTATOR
de instalații automatizate, categoria 6, treapta ii, cu o vechime neîntreruptă in aceeași unitate

de 18 ani
- In lei -

In cazul realizării integrale In cazul depășirii sarcinilor In cazul nerealizării sarcinilor
Venituri

a sarcinilor de plan de plan cu 20 la sută de plan cu 20 la sută
pină la de la pînă la de la pînă la de la

1 noiembrie 1 noiembrie 1 noiembrie 1 noiembrie 1 noiembrie 1 noiembrie
Retribuția tari-

fără 2 856 3011 2 856 3011 2 856 3 011
Sporul de ve-

361 (12%)chime 200 (7%) 200 361 200 361
Adaosul de a-

cord sau di-
minuarea de
retribuție — + 571 + 602 — 571 — 602

TOTAL 3 056 3 372 3 627 3 974 2 485 2 770

MONTATOR APARATURA OPTICA
specialist, treapta 1, cu o vechime neîntreruptă in aceeași unitate de peste 20 de ani

- in leî —
In cazul realizării inteqrale In cazul depășirii sarcinilor In cazul nerealizării sarcinilor

Venituri
a sarcinilor de plan de plan cu 20 la sută de plan cu 20 la sută

pină la de la pînă la de la pină la de Ic
1 noiembrie 1 noiembrie 1 noiembrie 1 noiembrie 1 noiembrie 1 noiembrie

Retribuția tari-
fără 3 397 3 587 3 397 3 587 3 397 3 587

Sporul de ve-
538 (15%)chime 340 (10%) 340 538 340 538

a- 
di- 
de

Adaosul 
cord 
minuarea 
retribuție

TOTAL 3 737 4 125

Exemplele privesc rețeaua tarifară construcții mașini A acord și similarele.
Grupaj realizat de Mihai IONESCU

activitate neîntreruptă In aceeași 
unitate, adaosul de acord, premiile, 
sumele ce se acordă din fondul de 
participare Ia realizarea producției, 
a beneficiilor și la împărțirea be
neficiilor. In privința retribuției 
tarifare pentru muncitori, aceasta 
se majorează începînd de la 1 no
iembrie. in medie, cu 5,5 la sută, 
după cum urmează :

— în lei —
Plafoanele retribuțiilor tarifare * *)  

înainte de După 1 noiembrie 
1 noiembrie

1 826 — 3 509

1 795 — 3 356

1 734 — 3 152

1 926 — 3 705

1 887 — 3 539

I 828 — 3 323

— Care vor ii retribuțiile 
tarifare ale personalului 
tehnico-productiv ț

— Retribuțiile personalului teh
nico-productiv. operativ si de ad
ministrație. retribuit pe clase de 
retribuire, se majorează, in medie, 
cu 5 la sută, astfel :

— în Iei -

Așa cum rezultă din tabel, în
cepînd de la 1 noiembrie, sporul 
de vechime urmează să se acorde 
de lă vechimea minimă de 3 ani, 
față de 5 ani cum se proceda an
terior.

întrucît acest spor se include, în
cepînd cu data de 1 septembrie, în 
baza de calcul a pensiei pentru 
toate pensiile ce se stabilesc după 
această dată, personalul muncitor 
va plăti contribuția pentru pensia 
suplimentară atît pentru valoarea 
retribuției tarifare, cît și pentru 
spqrul de vechime.

— în ce condifii se păs
trează drepturile de com
pensație și de alocație de 
stat pentru copii f

— Persoanele care au beneficiat 
pînă la 1 noiembrie a.c. de com
pensații pentru majorări de pre
țuri la produsele agroalimehtare, 
la energia electrică, termică, gaze 
naturale și alți combustibili, potri
vit prevederilor Decretelor Consi

ELECTRONIST

+ 717
4 416 4 842

liului de Stat nr. 46/1982 și 240/1982, 
vor continua șă beneficieze de 
aceste compensații și după majo
rarea retribuției tarifare, chiar 
dacă vor avea retribuții tarifare 
mai mari de 4 000 lei. De mențio
nat este și faptul că retribuțiile ta
rifare majorate nu afectează drep
turile de alocație de stat pentru 
copii și chiriile pentru locuință, 
stabilite în condițiile legii pînă la 
data majorării retribuției. Cit pri
vește contribuția lunară pentru 
copiii din creșe și grădinițe, în pe
rioada 1 septembrie 1983 — 31 au
gust 1984, precum și bursele elevi
lor și studenților pentru anul șco
lar 1983—1984, acestea vor continua 
să se stabilească luîndu-se în con
siderare retribuțiile tarifare și 
pensiile nemajorate ale părinților 
sau susținătorilor legali.

— De ce alte majorări de 
venituri vor beneficia oame
nii muncii din această ra
mură industrială ?

— Cum arătam la început, creș
terea veniturilor se va realiza nu 
numai prin majorarea retribuției 
tarifare, ci și prin majorarea com
ponentelor care alcătuiesc partea 
variabilă a retribuției nominale. 
Dacă sporul de vechime care intră 
în componența părții variabile a 
retribuției nominale se majorează 
de la 1 noiembrie, în schimb alte 
componente ale părții variabile din 
retribuția nominală s-au majorat 
încă de la 1 septembrie a.c. Este 
vorba de dublarea cotei de consti
tuire a fondurilor de participare a 
oamenilor muncii la realizarea 
producției, a beneficiilor și la îm
părțirea beneficiilor, de creșterea 
de la 1 la sută la 2 la sută (din 
fondul de retribuire planificat) a 
fondului de premiere pentru sti
mulente deosebite în muncă.

O altă componentă a părții va
riabile din retribuția nominală, 
care asigură personalului muncitor 
din această ramură economică ve
nituri sporite, o constituie adaosul 
de acord. Prin generalizarea de la 
1 octombrie a acordului global, oa
menii muncii vor putea încasa ve
nituri nelimitate, în funcție de 
gradul de îndeplinire a sarcinilor 
de plan. Cum adaosul de acord se 
atribuie procentual față de retri
buția tarifară, începînd de la 1 
noiembrie, prin majorarea retribu
ției tarifare va crește baza de cal
cul în funcție de care se calculea
ză adaosul de acord. Bunăoară, un 
electronist, categoria 6, treapta II, 
cu o retribuție tarifară nemajorată 
de 2 856 lei, primea pină la 1 no
iembrie pentru o depășire a sarci
nilor de plan de 10 la sută suma 
de 286 lei. Acum, după majorarea 
retribuției tarifare, care va ajunge 
la 3 011 lei, pentru același procent 
al depășirii sarcinilor de plan va 
primi un adaos de acord de 301 lei.

Desigur, lucrătorii din industria 
de mașini-unelte, electrotehnică și 
electronică vor continua să bene
ficieze și de alte drepturi bănești 
sub formă de premii pentru eco
nomii de materii prime, materiale 
și energie, stimulente pentru de
pășirea sarcinilor de export, spo
ruri pentru condiții deosebite de 
lucru și alte categorii de venituri.

Dar iată, în, continuare, cîteva 
exemple privind creșterea venitu
rilor oamenilor muncii din ramura 
noastră de activitate :

— 679
3 058

717
3 408

Creșterea puternică a productivității muncii
-obiectiv esențial al activității organizațiilor de partid

Pentru dezvoltarea în continuare 
a economiei noastre, pentru realiza
rea unei înalte' eficiente, Ia Plenara 
C.C. al P.C.R. din 23—24 martie a.c. 
s-a stabilit ca pînă la sfîrșitul ac
tualului cincinal să se asigure o creș
tere puternică a productivității 
muncii în industrie, în celelalte ra
muri ale economiei naționale. Căile 
de realizare a acestei sarcini au fost 
și'ele stabilite. Prin măsuri organiza
torice, tehnice, de mecanizare și ■ au
tomatizare a proceselor de producție, 
de creștere a gradului de calificare a 
forței de muncă etc. „Este ne
cesar, sublinia atunci tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretarul 
general al partidului, să sc treacă 
la analizarea acestor probleme în 
fiecare unitate și la măsuri radicale 
in direcția creșterii productivității 
muncii".

Cum acționează organele și orga
nizațiile de partid din municipiul 
Timișoara pentru traducerea în 
viață a acestei sarcini de importanță 
vitală pentru economia noastră ? 
Ancheta de fată, realizată în două 
mari unități industriale, își propune 
să răspundă acestei întrebări.

„în plenara comitetului de partid 
cu activul său, din luna martie — ne 
spune tovarășul Dimitrie Halmaș, 
secretarul comitetului de partid din 
întreprinderea de mase plastice și 
încălțăminte „Victoria" — am a- 
nalizat programul elaborat de con
ducerea întreprinderii pentru creș
terea productivității muncii pe acest 
an. Fundamentarea programului a 
pornit de la realitatea că in
tre progresul tehnic, care a pătruns 
puternic în ultimii ani în întreprin
derea noastră, și organizarea produc
ției și a muncii există un oarecare 
decalaj. Avind în vedere acest 
lucru, accentul principal în progra
mul de creștere a productivității 
muncii a fost pus, mai ales în prima 
etapă, pe organizarea cît mai bună 
a muncii, pe utilizarea cît mai efi
cientă a timpului de lucru, pe creș
terea gradului de pregătire profe
sională a forței de muncă".

Nu ne-am propus să ne oprim în 
detaliu asupra acestui program, care 
conține măsuri ce vizează toți fac
torii chemați să contribuie la creș
terea productivității muncii. Ceea ce 
ne-a reținut atenția în mod deosebit 
este modul concret în care comite

Unități turistice în județul Vîlcea

Renumit prin frumusețile naturii 
și obiectivele sale turistice, județul 
Vilcea este vizitat de numeroși tu
riști. în locuri pitorești, cîteva atră
gătoare unități oferă condiții de po
pas in orice anotimp.

Pe malul Topologului, la 17 kilo
metri de Rîmnicu Vil cea, in ime
diata apropiere^ a șoselei ce duce 
sprj Pitești, se află frumoasa uni
tate turistică Hanul „Topologu", 
care dispune de un restaurant, un 
bar de zi, o braserie și 28 de ca

cinema
• Căruța cu mere: VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11.15; 13,30: 15.45; 18; 
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
13,30; 17,45; 20.
• Program <ie desene animate — 9; 
11; 13; 15: Nea Marin miliardar — 
17; 19,15: DOINA (16 35 30).
• Pe malul sting al Dunării albastre: 
SALA MICA A PALATULUI — 17,15; 
20, GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, CULTURAL (83 50 13) — 
9; 11,15; 13.09; 15,45; 18: 20,15.
• Balul de sâmbătă seara: EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9: 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.15, POPULAR (35 15 17) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Misterele Bucureștilor: STUDIO
(59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18: 20, FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Sfîrșitul nopții: COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
$ Desene animate — 14; Baloane de 
curcubeu — 15,30; 17.30; 19,30: VIITO
RUL (11 48 03). *
• Tănase Scatiu: BUZEȘTI (50 43 55)
— 15,30; 18,30.
• Aventuri la Marea Neagră: MUN
CA (21 50 97) — 16; 19.
• Neamul Șoimăreștilor: TOMIS 
(21 49 46) — 9; 12; 16; 19.
• Haiducii iui Șaptecai: FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
• Rubedențiile: SCALA (11 03 72) — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Atenție la gafe: PATRIA (11 86 25)
— 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,15; 18,15;
20.15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) -T- 9; 11,15; 13,30; 15,45;
13 ; 20.
• Hercule cucerește Atlantida: FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Limita dorințelor: CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Călărețul cu calul de aur: LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
> Sonată pe malul lacului: UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Fata care vinde flori: DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 15; 17,30; 19,45.
• S-a intim plat lingă Rostov: PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Aleargă cu mine: PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
• Guerila: CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Cascadorul Hooper: TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Camionul de cursă lungă: DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Elvis: LIRA (317171) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Dublu delict: GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 

tul de partid, organizațiile de bază 
au reușit să se angajeze efectiv în 
materializarea lui. în această etapă, 
preocuparea comitetului de partid și 
a consiliului oamenilor muncii este 
concentrată spre realizarea a două 
obiective :' 1) cultivarea la fiecare 
comunist a convingerii că în între
prindere există mari posibilități de 
creștere a productivității muncii și 
2) imprimarea aceleiași convingeri 
întregului colectiv pe baza unei ex- 
periențe-demonstrație. Despre ce 
este vorba ? Comitetul de partid a 
elaborat, cu ajutorul unor specia
liști în domeniul ergonomlei, un

in unități industriale din municipiul Timișoara

chestionar intitulat „Ce propuneți, 
la locul dumneavoastră de muncă, 
pentru creșterea cu 20 la sută a pro
ductivității muncii ?“. Acest chestio
nar a fost înaintat fiecărui comu
nist, iar rezultatele lui au făcut 
obiectul unor dezbateri în adunările 
generale de partid din luna octom
brie, dezbateri care vor oontinua și 
în luna noiembrie, vizînd atît efi
ciența propunerilor făcute, cît și 
modul în care fiecare comunist a 
înțeles să se angajeze cu eforturi 
personale pentru îndeplinirea aces
tui obiectiv atît de important. O 
abordare, așadar, a sarcinii de creș
tere a productivității muncii prin 
prisma muncii de partid. Ca și ex- 
periența-demonstrație de care amin
team. într-o ședință a biroului exe
cutiv al consiliului oamenilor mun
cii, secretarul comitetului de partid 
a susținut că în domeniul organiză
rii muncii există cele mai mari re
zerve de creștere a productivității 
muncii. Acest punct de vedere n-a 
avut un ecou pozitiv la toți cei pre- 
zenți. Așa s-a născut ideea de ex- 
periență-demonstrație. S-a stabilit 
constituirea unei brigăzi-etalon (ca 
nivel de pregătire profesională, dis
ciplină, condiții de muncă create 
etc.) care, timp de trei luni, să de

mere cu cîte două paturi, grupuri 
sanitare proprii, încălzire centrală.

Un loc plăcut pentru odihnă, in
tr-un frumos peisaj montan, este și 
Hanul „Horezu" din stațiunea cu 
același nume, de unde se pot face 
interesante excursii în împrejurimi.

în orașul Drăgășani. hotelul „Ru- 
sidava" este, de asemenea, o gazdă 
ospitalieră, dispunind de 136 locuri 
în camere cu confort de categoria I 
și restaurant.

In fotografie î Hanul „Horezu".

• Drumul spre victorie: VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,30, 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,45; 14.30; 
17,15; 20, ARTA (213186) — 9; 11,30; 
14; 16.45; 19,30.
> Albinuța: GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,15; 13.30; 15.45: 18: 20,13.
• Lanțul amintirilor: BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9,15; 12,30; 16; 19, MELO
DIA (12 06 88) — 9; 12; 16; 19.
$ Omul păianjen se întoarce: FLO- 
KEASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20.
0 Colosul din Rhodos: COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,15. 

teatre

monstreze realizările maxime care 
se pot obține in domeniile creșterii 
productivității muncii, calității pro
duselor și eficienței economice. Re
zultatele acestei brigăzi, care din 
prima lună a obținut cea mai înaltă 
productivitate realizată în întreprin
dere, urmează să fie generali
zate în cadrul tuturor forma
țiilor de muncă. Primele argu
mente că se acționează bine, că ac
tivitatea politică a trecut de la faza 
„de apel" la faza de implicare 
directă le constituie realizările de 
pînă acum. Pe nouă luni, sarcina de 
creștere a productivității muncii pe 

întreprindere a fost depășită cu 1,5 
la sută, iar în comparație cu ace
eași perioadă a anului 1980 producti
vitatea muncii a crescut cu 25 la 
sută.

„In trimestrul II din acest an — ca 
să vă înfățișez de la început preocu
pările noastre în acest domeniu, ne 
spune tovarășul Emil Iova, secretarul 
comitetului de partid din Întreprin
derea „Electrobanat" — toate birou
rile organizațiilor de bază au fost 
instruite să aibă permanent în atenție 
creșterea productivității muncii. Pro
gramul elaborat în acest scop de con
ducerea întreprinderii a fost discutat 
în luna aprilie într-o ședință comună 
a biroului comitetului de partid și 
a biroului executiv ai consiliului 
oamenilor muncii. Am cerut organi
zațiilor de partid ca trimestrial să 
analizeze, în adunările generale, 
modul în care se realizează sarcina 
de creștere a productivității muncii 
pe secții. în luna octombrie am 
analizat din nou această problemă 
pentru a estima rezultatele obținu
te pe acest an și a stabili obiective
le pentru 1984...“.

Sint măsuri care anunță o preo
cupare stăruitoare în această direc
ție. De aceea solicităm să vedem 
programul de creștere a productivi
tății muncii elaborat aici. Primim 
însă un program care exprimă în 
exclusivitate gîndirea conducerii în
treprinderii, a consiliului oamenilor 
muncii. E un program substan
țial, cu aproape 40 de măsuri care 
vizează — de la organizarea muncii 
pînă la robotizarea producției — 
toate căile ce trebuie folosite pentru 
realizarea unei înalte productivități 
a muncii. Efectele factorilor numiți 
„progres tehnic" s-au materializat 
în rezultate pozitive. întreprinderea 
și-a realizat și depășit sarcina de 
creștere a productivității pe nouă

t V
Programul 1

11,00 Telex
11,05 Almanahul familiei
11.35 Roman foileton (color). Rebecca. 

Episodul 2
12,30 Publicitate
12.35 Desene animate : Povestiri din 

Pădurea Verde
13,00 închiderea programului

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite 

ciștigătoare la tragerea la sorți 
lunară din 31 octombrie 1983
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1 03409 90 50 000
1 05978 130 50 000
1. 22700 .35 50 0001 58225 100 40 000
1 47053 103 40 000
1 06859 53 40 000
1 75922 23 35 000
1 22261 82 35 000
1 83363 73 35 000
1 77209 130 35 000
1 13082 146 30 000
1 01051 85 30 000
1 57725 86 30 000
1 20321 95 30 000
1 05145 146 30 000
1 71555 77 25 000
1 19880 128 25 000
1 81257 .119 25 000
1 60985 135 25 000
1 10235 131 25 000
1 26960 82 25 000
t 91378 120 20 000
1 76897 101 20 000
1 66188 68 20 000
1 91279 35 20 000
1 47575 71 20 000
1 72745 130 20 000
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134 20 000

100 118 48 5 000
100 654 90 3 000
100 763 14 3 000
100 623 134 3 000

1 000 60 47 1 000
1 000 41 32 1 000
l 000 78 91 800
1 000 38 83 800
1 000 96 45 800
1 000 93 14 800
1 000 40 34 800
l 000 49 149 800
I 000 45 122 800
1 000 07 14 800
t 000 84 38 800
1 000 85 141 800
1 000 88 125 800

13 428 TOTAL: 13 050 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîș- 
tigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite ciș- 
tigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—150, la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare. , 

luni, iar față de aceeași perioadă a 
anului 1980 a înregistrat o creștere 
de 17,6 la, sută. Dar aportul facto
rilor politici, educativi ? Evident, se 
regăsește și ei în rezultatele gene
rale — pentru că acestea au fost ob
ținute de comuniști, de oameni, dar, 
o spunem deschis, nu pe mă
sura cerințelor. De ce ? Pentru că 
încă de la elaborare, programul de 
creștere a productivității muncii a 
fost conceput numai ca un program 
cu măsuri tehnico-organizatoriee, 
fără să fie ’întregit și cu măsuri po
litico-educative menite să asigure o 
participare conștientă, angajantă, a 
fiecărui comunist, a fiecărui om al 
muncii. Dacă în domeniul măsurilor 
tehnieo-organizatorice a existat o 
strategie care a orientat clar folosi
rea forțelor într-o direcție sau alta, 
care a permis analizarea periodică a 
rezultatelor, în ce privește activita
tea politică s-a acționat pe princi
piul „să facem de toate". Și, astfel, 
strategia educativă a programului, 
strategie pe care trebuie s-o elabo
reze și s-o conducă permanent or
ganizațiile de partid, a fost și este 
insuficient implicată în probleme 
esențiale privind creșterea producti
vității muncii, cum ar fi necesita
tea. folosirii cît mai eficiente a 
timpului de lucru, a perfecționării 
calificării profesionale a oamenilor, 
extinderii polideservirii utilajelor, 
necesitatea întăririi disciplinei de 
lucru și tehnologice etc. Iar în aces
te domenii există, așa cum arată și 
datele statistice, (numărul absențe
lor și învoirilor' este mai mare decît 
anul trecut, indicele de utilizare a 
mașinilor pe întreprindere nu se în
scrie în sarcina planificată, procen
tul de rebuturi se menține încă ri
dicat), mari rezerve de creștere a 
productivității muncii.

...Investigația noastră în cele două 
întreprinderi s-a constituit indirect 
într-un posibil schimb de experien
ță pe această temă între cele două 
comitete de partid, și nu numai 
între ele. Mai ales că promovarea 
unui stil de muncă nou, revoluțio
nar, eficient, așa cum a cerut to
varășul Nicolae Ceaușescu, Ia Con
sfătuirea pe problemele muncii 
organizatorice și politico-educative 
de la Mangalia, nu poate avea alt 
punct de plecare decît, in primul 
rînd, generalizarea experienței pozi
tive dobîndite pînă acum. Concluzie 
pe care Comitetul municipal de 
partid Timișoara ar trebui să o des
prindă nu numai pentru activitatea 
celor două comitete de partid la 
care ne-am referit, ci și pentru ce
lelalte organe și organizații de 
partid. Pentru că înfăptuirea pro
gramelor de creștere a productivită
ții muncii exprimă, în esență, mo
dul în care comuniștii participă ca 
revoluționari — prin activitatea pro
ductivă și politică — la creșterea 
eficienței economice a producției.

Constantin PRIESCU

!4,oo Telesport
15,50 Muzică ușoară
16,00 Telex
16,05 Aspecte din viața muzicală a tă*  

rii. Panoramic de balet contempo- 
r°mâneSC focșani, ediția

16,15
16.50
17,00
17.50
18,00 
20,00 
20,20 
20.35 
21,00 
21,20

22,10
22,30

Clubul tineretului
Imagini din Alger
Viața școlii
1001 de seri
închiderea programului
Telejurnal (parțial color) 
Actualitatea în economie
Vldeoteca internațională (color) 
Munca, izvor al bunăstării
Teatru TV. „Amurgul unul cocor" 
de Junjl Kinoschita, după un vechi 
basm japonez. Spectacol realizat 
de Teatrul TV, în colaborare cu 
Teatrul „Al. Davila" din Pitești 
Farmecul operetei
Telejurnal (parțial color)
Programul 2

20,00 Telejurnal
20.20 Buletinul rutier al Capitalei
20,35 Salonul TV al artelor plastica
31,15 Publicitate
21.20 Curier cetățenesc
21.30 seară de muzică românească
22.30 Telejurnal

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigă- 
toare la tragerea Ia sorti suplimen

tară din 31 octombrie 1983
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147 5 000

100 076 24 2 000
100 819 01 1 000
100 580 141 1 000
100 270 54 1 000
100 873 42 1 ooo
100 424 107 800
100 587 108 800
100 627 07 800
100 842 17 800
100 176 81 800
100 136 57 800
100 153 32 800

1 216 TOTAL 1 440 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de Iei. In valoarea ciști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cistigă- 
toare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—150. la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de Ia serie nu se ia in consi
derare.
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Producția fizică - realizată ritmic 
și integral, la toate sortimentele!

O largă mobilizare a forțelor de la sate 
pentru înfăptuirea neabătută a programelor 

de dezvoltare a agriculturii
Pretutindeni, în tară, milioanele de 

oameni ai muncii de la sate au pri
mit cu deosebit interes și deplină sa
tisfacție Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresat țărănimii coopera
tiste, lucrătorilor diin întreprinderile 
agricole de stat, mecanizatorilor și 
specialiștilor, tuturor oamenilor 
muncii din agricultură cu prilejul 
„Zilei recoltei'*.

Mobilizați puternic de cuvintele de 
înaltă apreciere ale conducătorului 
partidului și statului nostru referi
toare la activitatea desfășurată in 
acest an. de sarcinile subliniate in 
mesaj, oamenii muncii de pe ogoare, 
locuitorii satelor au sărbătorit „Ziua 
recoltei**  prin muncă pentru a încheia 
cit mai repede lucrările agricole de 
toamnă, exprimindu-și hotărirea de 
a munci și mai bine pentru a obține 
în anul viitor recolte superioare, de 
a face totul penti-u înfăptuirea fer
mă a importantelor obiective stabilite 
de Congresul al XII-lea și Conferin
ța Națională ale partidului în dome
niul agriculturii.

Totodată, sărbătorirea „Zilei recol
tei" a prilejuit o manifestare vigu
roasă a voinței întregii noastre țără- 
nimi de a înfăptui neabătut politica 
internă și externă a partidului și sta
tului nosțru. de a-și uni eforturile 
cu întregul popor și de a acționa, 
împreună, cu celelalte popoare, pen
tru pace și colaborare, pentru dezar
mare și pentru oprirea amplasării 
noilor rachete, retragerea și distru
gerea celor existente, pentru făurirea 
unei Europe unite, fără arme și fără 
războaie, pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă. La noi, ca .și în oricare 
alt colț din lume, cei ce muncesc in 
agricultură au nevoie de liniște și 
pace pentru a spori rodnicia pămîn- 
tului, pentru a asigura hrana popoa
relor.

Anul acesta, sărbătorirea „Zilei re
coltei" are o semnificație aparte. In 
condiții climatice mai puțin favora
bile, seceta prelungită afectînd im
portante suprafețe, agricultura noas
tră socialistă a făcut pe declin do
vada marilor ei posibilități de a ob

Muncă intensă pentru terminarea
grabnică a lucrărilor 

olt: întreaga recoltă de porumb 
a fost pusă Iu adăpost

încă din zorii zilei de duminică, 
cooperatorii și mecanizatorii din 
județul Olt s-au aflat la muncă, 
la transportul porumbului, la re
coltarea și transportarea sfeclei de 
zahăr, la eliberarea terenurilor și 
depozitarea furajelor, la executa
rea arăturilor adinei de toamnă. A 
fost o zi în care s-au obținut re
zultate pe măsura hărniciei, a en
tuziasmului cu care oamenii mun
cii din agricultura județului au 
primit Mesajul secretarului gene
ral al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresat tuturor 
celor ce lucrează pe ogoare, cu pri
lejul „Zilei recoltei".

De la Ștefan cel Mare și pină 
Ia Scornicești, de la Rusănești si 
pină la Oboga. de la Corabia si 
pină la Vitomirești. peste tot s-a 
muncit din plin. Ca urmare, in 
județ sfecla de zahăr a fost recol
tată de pe 241 hectare și au fost 
transportate 2 647 tone. Un succes 
deosebit : duminică s-a încheiat 
de transportat din cimp ultimele 
cantități de porumb. Așadar, re
colta de porumb a anului 1983 — 
recoltă care prin nivelul ei situea
ză județul Olt pe un loc fruntaș 
pe. țară — a fost pusă la adăpost.

La rindul lor, și mecanizatorii 
au cinstit „Ziua recoltei" cu bune 
rezultate. Ei au arat 6 020 hectare.

ialomița: far-o singură zi
— arături adinei pe 9500de hectare
Puternic mobilizați de Mesajul 

tovarășului Nicolae Ceausescu a- 
dresat cu prilejul „Zilei recoltei", 
oamenii muncii din agricultura ju
dețului Ialomița depun eforturi 
susținute in vederea încheierii 
grabnice a tuturor lucrărilor din a- 
ceastă campanie. Duminică, ei au 
recoltat sfecla de zahăr de pe 460 
hectare si au transportat la fabri
cile de zahăr o producție de 3 750 
tone. Totodată, au transportat din 
cimp 7 000 tone de porumb, din 
care Sșau livrat la fondul de stat 
4 120 tone. La aceasta se adaugă 
eliberarea de coceni a unei su
prafețe de peste 7 000 hectare. O 
adevărată zi-record a fost înregis
trată la arăturile adinei de toam
nă. cele 9 500 de hectare constituind 
un argument.

In consiliul agroindustrial Grivi- 
ta au fost executate arături adinei 
de toamnă pe 580 hectare. La ora 
actuală, din cele 12 000 hectare pla
nificate au fost efectuate arături pe 
8 550 hectare. Cele mai mari su
prafețe sînt arate în cooperative
le agricole Iazu — 1 090 hectare și 
Miloșești — 1 830 hectare. Pre

mureș: Livrările la fondul de stat

se apropie
Pe ogoarele județului Mureș. 

„Ziua recoltei" a fost sărbătorită, 
ca pretutindeni in tară, in haine de 
lucru. Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu țărănimii coope- 

ține o serie de rezultate pozitive, ătît 
la culturile de vară, la cerealele pă- 
ioase,. la culturile de toamnă, cit și in 
creșterea animalelor. Așa cum se 
subliniază în mesajul secretarului ge
neral al partidului, rezultatele bune 
obținute în acest an de județele Arad. 
Timiș, Olt și sectorul agricol Ilfov, 
care =e situează pe locuri fruntașe în’ 
întrecerea pentru producții agricole 
cit mai mari, precum și realizările 
tuturor unităților agricole fruntașe, 
demonstrează cu tărie că acolo unde 
se respectă cu strictețe tehnologiile, 
unde se folosește eficient baza teh- 
nico-materialâ, unde se muncește or
ganizat. cu spirit de răspundere, de 
disciplină, se obțin recolte bogate în 
orice condiții de climă.

De bună seamă, trecerea în revistă 
a realizărilor din acest an trebuie să 
fie însoțită în fiecare unitate agri
colă. în fiecare județ, de analiza cri
tică și exigentă a modului în care s-a 
muncit și a. neajunsurilor care au mai 
existat, pentru a se putea trage în
vățămintele și concluziile necesare și 
a se stabili, pe această bază, măsu
rile ce se impun in vederea realizării 
în anul viitor a unor producții agri
cole ridicate în toate sectoarele agri
culturii. înfăptuirea neabătută a 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Naițională aje 
partidului privind desfășurarea noii 
revoluții agrare în România, realiza
rea' exemplară a tuturor prevederilor 
din programele prioritare de dezvol
tare a agriculturii cere ca pretutin
deni, in fiecare unitate agricolă. în 
fiecare județ, să se acționeze cu înal
tă responsabilitate pentru folosirea 
deolină și rațională a pămîntului. a 
întregii baze tehnico-materiale, pen
tru promovarea largă, susținută a cu
ceririlor științei și tehnicii agricole, 
pentru ridicarea nivelului de califi
care a cadrelor, a întregii țărănimi. 
De realizarea riguroasă a acestor pro
grame deninde creșterea aportului 
agriculturii la dezvoltarea generală ă 
economiei, la creșterea avuției națio
nale și ridicarea nivelului de trai al 
poporului.

pină acum această lucrare efectu- 
indu-se, pe ansamblul județului, 
pe 58 la sută din suprafața stabili
tă. Cele mai mari suprafețe au fost 
arate duminică in unitățile agricole 
din consiliile agroindustriale Oboga 
— 390 hectare, Corabia — 330 hec
tare, Vișina — 312 hectare, Rusă
nești — 287 hectare. Scornicești — 
265 hectare. Găneasa — 220 hec
tare. în multe unități agricole au 
continuat și lucrările de scarificare 
și de afinare adincă a solurilor, 
lucrări de mare însemnătate in 
cadrul programului pentru obține
rea de recolte superioare în anul 
1984. Cu realizările de duminică 
scarificareă s- efectuat pe 710 
hectare, iar afi irea adincă a so
lurilor — pe 3 300 hectare.

„Ziua recoltei" a fost o zi de re
ferință in viața și activitatea ce
lor ce muncesc pe ogoarele jude
țului Olt, o zi in care au fost tre
cute in revistă rezultatele și au 
fost asumate noi și însuflețitoare 
angajamente pentru ca in anul 1984 
producțiile agricole să se ridice la 
nivelul condițiilor tehnico-materiale 
create, la nivelul cerințelor actualei 
etape de dezvoltare a țării.

Iancu VOICU
corespondentul „Scînteii" 

ședintele cooperativei agricole Mi- 
losești. Aureliu Cioc, ne-a spus : 
„Toți cooperatorii noștri, țoți lo
cuitorii satulpi. mobilizați de 
Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu tuturor lucrăto
rilor din agricultură, au fost du
minică prezenți in cimp. lucrînd la 
eliberarea de resturi vegetale a te
renurilor. la transportul cocenilor, 
spre a crea front de lucru meca
nizatorilor aflati la arat. în a- 
ceastă zi. în unitatea noastră au 
fost arate 169 de hectare si con
siderăm că. pină la sfirșitul aces
tei săotămini. lucrarea va fi în
cheiată. Acordăm toată atenția 
realizării arăturilor adinei în condi
ții calitative superioare, conștientă 
fiind că această lucrare constituie 
temelia viitoarelor recolte, care vor 
trebui să fie cit mai mari. Asa 
cum ne-a cerut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. sîntem -hotărîti să va
lorificăm și mai bine marile re
surse si posibilități de care dis
pune unitatea noastră".

Mihai V1ȘO1U
corespondentul „Scinteii"

de sfirsit
ratiste și celorlalți lucrători ai 
ogoarelor a avut un puternic ecou 
in rindul mecanizatorilor si coope
ratorilor. însuflețiți de cuvintele 
secretarului general al partidului. 

în momentul de față, traducînd în 
viață sarcinile subliniate de secreta
rul general al partidului, de cea mai 
mare importanță este' ca oamenii 
muncii din agricultură să-și mobili
zeze și să-și concentreze toate for
țele în vederea strîngerii și depozi
tării î.n cel mai scurt timp și fără 
pierderi a tuturor roadelor acestei 
toamne, pentru terminarea grabnică 
a lucrărilor privind buna pregătire 
a recoltei anului viitor. Și trebuie 
spus că, pină la încheierea lucrărilor 
agricole de toamnă, mai sînt multe*d.e  
făcut. Intre urgențele acestor zile se 
înscriu intensificarea recoltării sfe
clei de zahăr și a celorlalte culturi 
de pe ultimele suprafețe , și grăbirea 
transportului și depozitării in cele 
mai bune condiții a întregii produc
ții culese și care se mai află pe 
cimp.

Concomitent cu încheierea recoltă
rii și a transportului produselor din 
cimp, grădini și livezi, în fiecare uni
tate agricolă trebuie să se acorde 
cea mai mare atenție realizării inte
grale a' fondului de stat, atît la pro
dusele vegetale, cit și la carne, lapte, 
ouă și alte produse. Aceasta este o 
îndatorire patriotică, de mare răs
pundere a fiecărei unități agricole, 
de a cărei îndeplinire exemplară de
pinde asigurarea bunei aprovizionări 
a populației cu produse agroalimen- 
tare, precum și a industriei cu ma
teriile prime necesare.

Executarea arăturilor adinei de 
toamnă, pină la 10 noiembrie, pe toa
te suprafețele planificate, constituie 
o lucrare ce are o însemnătate deci
sivă pentru nivelul producției din 
anul viitor. Iată de ce, pentru în
cheierea arăturilor pină la termenul 
stabilit, in toate unitățile agricole 
trebuie să se asigure eliberarea grab
nică de resturi vegetale a tuturor su
prafețelor de teren, folosirea cu ran
dament maxim a tractoarelor. în 
același scop, pretutindeni, munca 
mecanizatorilor la arat trebuie să fie 
organizată în două schimburi și în 
schimburi prelungite.

în zootehnie, o serie de lucrări —

agricole de toamnă

Se executâ arături adinei de toamnă pe ogoarele C.A.P. Brănești, sectorul 
agricol Ilfov

ei și-au exprimat hotărirea să mun
cească mai bine pămîntul. să res
pecte normele tehnice la îngrijirea 
animalelor, astfel incit in 1984 să 
obțină producții' superioare.

în această zi, pentru a crea front 
de lucru tractoarelor, numeroși co
operatori. elevi și alți locuitori ai 
satelor au participat la transportul 
produselor din cimp, au eliberat de 
coceni și alte resturi vegetale tere
nurile agricole. Un prim bilanț al 
zilei de duminică arată că lucră
torii ogoarelor mureșene au încheiat 
transportul din cimp al întregii can
tități de 163 035 tone porumb., iar 
livrările la fondul de stat au ajuns 
la 64 000 tone, din cele 68 000 tone 
contractate. Pină în seara aceleiași 
zile au fost strinși și transportați 
coceni de ne 34 158 hectare — adi
că de pe 66 la sută din suprafață. In 
unitățile mari cultivatoare de sfe
clă de zahăir, îndeosebi din sudul 
județului, s-a acționat la recoltarea 
acestei plante tehnice de pe ulti
mele suprafețe. Ca urmare, pe an-

DÎMBOVIȚA:

transportate mari
Duminică, în unitățile agricole 

din județul Dîmbovița, mii de coo
peratori și mecanizatori s-au aflat 
in cimp, la executarea arăturilor 
de toamnă, eliberarea terenurilor, 
recoltarea sfeclei, precum și in li
vezi, unde au muncit la transpor
tul fructelor. Este răspunsul lor la 
îndemnurile mobilizatoare cuprinsă 
in Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul „Zi
lei recoltei".

în această zi a fost executat un 
mare volum de lucrări. Ca impor
tanță se detașează transportul și 
depozitarea fructelor. în unitățile 
agricole situate ne Valea Dîmbovi
ței, din consiliul agroindustrial 
Dragomirești, in această zi au fost 
transportate mari cantități de fruc
te. Tovarășul Ion Enache, președin
tele consiliului, ne-a spus că îh 
această toamnă producțiile de 
fructe. îndeosebi cele de mere, sînt 
mari. Iată citeva exemple grăitoare 
pentru hărnicia și priceperea po- 
micultorilor din această zonă : 
C.A.P. Ungureni a obținut peste 20 
tone mere la hectar și a livrat, 
peste prevederi, 1 000 tone ; coope- 

strîngerea și îrtsilozarea tuturor re
surselor furajere, modernizarea si 
pregătirea pentru iarnă a adăpostu
rilor ș.a. — trebuie executate fără 
întirziere, astfel incit în toate fer
mele să se asigure condiții cit mai 
bune pentru creșterea și îngrijirea 
animalelor in anotimpul friguros, 
pentru realizarea efectivelor și a 
producțiilor animaliere prevăzute.

Acum, toamna, cit și pe parcursul 
iernii, o sarcină de cea mai mare 
importanță ce trebuie să preocupe 
permanent organele și organizațiile 
de partid, consiliile populare și con
ducerile unităților agricole este de a 
asigura mobilizarea puternică a tu
turor locuitorilor de la sate pentru 
înfăptuirea în cele mai bune condiții 
a obiectivelor ce revin fiecărei uni
tăți din programul privind asigura
rea unor producții agricole sigure și 
stabile, prin creșterea potențialului 
productiv al pămintului, mai buna 
organizare' și folosire a întregii su
prafețe agricole a țării și realizarea 
lucrărilor de irigații, desecări și 
combaterea eroziunii solului.

Rezultă deci că, pentru etapa ur
mătoare, pe agenda activității orga
nizațiilor de partid de la sate, a oa
menilor muncii din agricultură se 
află o serie de lucrări din cele mai 
importante, atît pentru producția 
acestui an, cit și pentru pregătirea 
temeinică a celei din anul viitor. Stă 
în puterea oamenilor muncii de la 
sate — cooperatori, mecanizatori, 
specialiști — ca, prin efectuarea la 
timp și de bună calitate a tuturor 
lucrărilor, prin respectarea întocmai 
a normelor și regulilor tehnice sta
bilite, să pună mai intens în vajoare 
marile posibilități de care dispune 
agricultura noastră socialistă, răs- 
punzind astfel prin fapte chemării 
însuflețitoare adresate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a obține in 
anul 1984 — anul celei de-a 40-a ani
versări a victoriei revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă — o recoltă 
agricolă record. în toate domeniile.

samblul județului, producția de sfe
clă de zahăr a fost strînsă pe 11 219 
hectare, ceea ce reprezintă 93 la 
sută din suprafața cultivată. Pe 
baza măsurilor stabilite de coman
damentul județean pentru agricul
tură, duminică și luni, un mare nu-, 
măr de atelaje și autocamioane cu 
remorci au fost dirijate Ia transpor
tul celor aproape 80 000 tone sfeclă 
de zahăr aflată in grămezi pe cimp.

Concomitent cu aceste lucrări. în 
bazinele hidrografice din zona Bă- 
lăușeri, Rîciu, Fărăgău. lucrătorii 
I.E.E.L.I.F. Mureș, cu un mare nu
măr de utilaje grele, au executat 
lucrări de combatere a eroziunii 
solului, realizările de pină acum, pe 
ansamblul județului, însumind 
44 000 hectare, uimind ca pină la 
finele anului suprafețele amenaja
te antierozional să crească cu încă 
2 100 hectare.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scinteii"

livezi au fost 
cantități de fructe

ratorii din Mănești, la rindul lor, 
au depășit sarcinile pe acest an cu 
500 tone mere, iar cei din Malu cu 
Flori și Văleni-Dimbovița — cu cite 
100 tone mere. „Răspunzind chemă
rii adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de a sărbători «Ziua re
coltei» prin intensificarea eforturi
lor pentru încheierea grabnică a 
tuturor lucrărilor agricole de toam
nă, peste 2 000 de oameni ai mun
cii, care au ieșit duminică la muncă, 
au transportat 400 tone mere, au 
eliberat de resturi vegetale 120 
hectare de teren și au recoltat peste 
300 tone sfeclă furajeră — ne-a 
spus președintele consiliului agro
industrial. Ca urmare, in viitoa
rele două zile vom încheia 
transportul fructelor la consuma
tori și în depozite. Deoarece sîn
tem hotăriți să ridicăm nivelul 
producției in anul viitor, încă de 
pe acum transportăm îngrășăminte 
naturale in livezi, executăm lucrări 
de Îngrijire a pomilor".

Gheorghe MANEA
corespondentul „Scînteii"

Țării, cit mai mult cărbune! Un 
imperativ de maximă actualitate, o 
deviză supremă de muncă a mineri
lor. chemați să-și aducă o contribuție 
sporită la asigurarea ’ independenței 
energetice a patriei. Acest înalt de
ziderat' patriotic determină zi de zi 
în bazinul Gorjului acțiuni tot mai 
energice pentru creșterea' neîncetată 
a producției de cărbune. Iar in pri
mele rînduri ale acestui efort gene
ral se numără și colectivul de muncă 
al întreprinderii miniere Rovinari, 
unitate care în acest an trebuie să 
asigure aproape 20 la sută din în
treaga producție de cărbune ener
getic a țării. Discutăm cu cadre de 
conducere, cu mineri, excavatoriști și 

' brigadieri, cu alti oameni ai muncii.
Mai există greutăți, mai sint încă 
probleme mari de soluționat. Defini
torii sint însă optimismul, hotărirea 
minerilor de a asigura ritmic, în'con
diții de eficientă superioară, cantită
țile de cărbune, solicitate de eco
nomia națională. 
Este o stare de 
spirit ce iși are 
acoperire în fap
te : de Ia începu
tul anului pină in 
prezent, deci în 
zece luni, mine
rii de la Rovi
nari au obținut 
peste plan o pro
ducție de 230 000 
tone lignit și au 
depășit sarcinile 
la descopertă cu 
aproape 3 milioa
ne metri cubi.

— Rezultatele 
bune pe care 
le-am obținut lună 
de lună, ne expli
că tovarășul Mi
hail Pasere, se
cretarul comite
tului de partid, 
nu sint întimplă- 
toare. în contex
tul măsurilor a- 
doptate de condu
cerea partidului 
pentru introducerea programului de 
lucru continuu in minerit și genera
lizarea acordului global, am depus 
eforturi stăruitoare pentru mai buna 
organizare a forțelor umane de care 
dispunem, astfel incit cel puțin pe 
utilajele de bază — excavatoare, 
benzi transportoare, mașini de hal- 
dat — să avem formații de lucru 
competente, capabile să asigure fo
losirea și întreținerea lor judicioasă. 
O atenție specială am acordat întă
ririi asistentei tehnice pe schimburi, 
creșterii operativității în intervenții, 
asigurării bazei materiale pentru 
efectuarea la timp și de calitate a 
reviziilor si reparațiilor planificate. 
Perseverăm în direcția ridicării pre
gătirii profesionale a personalului 
muncitor și. în acest cădru. a însu
șirii temeinice și aplicării noilor acte 
normative privind întărirea autoges- 
tiunii economice, perfecționarea sis
temului de retribuire după cantitatea 
și calitatea muncii.

Concretizate in acțiuni specifice 
pentru fiecare linie tehnologica, aces- 
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Munca bine organizată, folosirea cu randament superior a complexelor de excavare - principalii factori ai depășirii planului la producția de lignit

Indicatorul 1982 (zece luni) 1983 (zece luni)
— cărbune net (tone) 5 112 000 7 367 000
— steril (mc) 19 541 000 24 700 000
— indicele extensiv mediu 55,3 la sulă 64 la sută
— capacitate orară medie 565 mc/oră 660 mc/oră

Așa cum rezultă, in zece luni din 1983 
s-au excavat și transportat mai mult 
cu peste 7 milioane mc masă mi
nieră. in principal pe seama îmbu
nătățirii indicilor intensivi și ex
tensivi de funcționare a utilajelor 
conducătoare. Totuși, indicele plani
ficat de folosire extensivă este de 
65 la sută și deci trebuie acționat 
în continuare pentru îmbunătățirea 
parametrilor de exploatare a exca
vatoarelor.

Concret, despre „secretul" rezulta
telor obținute ne-a vorbit excavato- 
ristul Ion Cucu, șef de brigadă la ca
riera Rovinari-Est: „Ținînd seama de 
randamentul inalt al utilajelor cu 
care lucrăm, avem mari posibilități 
să facem activitatea noastră mai pro
ductivă. întărind ordinea, disciplina 
și spiritul de răspundere la fiecare 
om, fie el miner, mecanic sau elec
trician. Lucrăm de mai multă vreme 
in acord global și această formă de 
organizare a muncii ne-a ajutat să 
impr imăm o mai mare răspundere in 
rindul minerilor față de soarta pro
ducției. Rareori s-a întimplat ca cine
va să lipsească nemotivat sau să exe
cute superficial lucrările ce i-au re
venit. Așa se explică faptul că' exca
văm lunar 400 000 metri cubi masă 
minieră. înregistrând un indice me
diu intensiv de folosire a utilajelor 
de 73 la sută și un randament me
diu orar de peste 1 000 metri cubi. 
De la începutul anului am excavat 
suplimentar un milion metri cubi 
masă minieră, depășind planul atît 
la cărbune, cit și la steril. Ne min- 
drim cu aceste rezultate și sintem sti
mulați pentru că ele se răsfrîng ne
mijlocit in ciștigurile noastre. De 
exemplu, in luna septembrie retribu
ția fiecărui membru al brigăzii a 
sporit cu 25 la Sută in baza aplicării 
decretului de majorare a retribuției 
și a sporului de vechime. La aceasta 
s-a mai adăugat o creștere a veni-

GALAfl :
Un nou turboagregat 

în funcțiune
La întreprinderea electrocentra- 

le din Galați a intrat în funcțiune 
și a fost racordat la sistemul ener
getic național un nou turboagregat 
de 105 megawați. La realizarea noii 
investiții și-au adus contribuția 
șantierele din Galați ale trusturilor 
snergomontaj și, electromontaj din 
București, precum și colective ale 
unității din Galați. Noul turboagre
gat va contribui la sporirea consi
derabilă a capacității de producție 
a întreprinderii, implicit la mai 
buna, alimentare a beneficiarilor 
industriali și casnici cu energie 
electrică și termică. Colectivul în
treprinderii electrocentrale din 
Galați, care a obținut pe 10 luni ale 
anului o producție suplimentară 
de 90 000 MWh energie electrică si 
economii de 6 000 tone combustibil 
convențional, este hotărît să spo
rească aceste realizări pină la finele 
anului. De asemenea, unitatea este 
pregătită să preia de la Combinatul 
siderurgic Galați tot surplusul de 

zate. Un singur exemplu : față de 
aceeași perioadă a anului trecut, in
dicele mediu de funcționare exten
sivă, calculat la cele 18 excavatoare 
cu rotor, a crescut în zece luni din 
acest an cu peste 8 procente, de la 
55,3 la sută la 64 la sută. Este un re
zultat bun. datorat măsurilor și ac
țiunilor tehnice aplicate pe întregul 
parcurs al anului. Spre pildă, la 5 
transportoare din carierele Gîrla. Tis- 
mana I și Tismana II s-a trecut la 
operația de secționare a circuitelor 
pe' benzi. In acest fel s-a redus cu 
peste 70 la sută numărul de stațio
nări și vulcanizări neprevăzute pe 
circuitele respective. Am reținut și 
alte acțiuni de mare amploare : în
locuirea meselor de preluare cu 
unghi de albiere de 36 grade, cu 
mese de preluare cu role in ghir
lande și unghi de albiere de 60 gra
de ; extinderea punctelor de rico- 
șare pe circuitele de benzi ; îmbu
nătățirea mecanismelor de acționare

LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ ROVINARI

și alte acțiuni aflate în prezent pe 
„ordinea de zi" a colectivelor de mi
neri de la Rovinari. Prin toate aceste 
acțiuni se urmărește optimizarea 
funcționării liniilor de transport, 
care, așa cum spun specialiștii, con
stituie , punctul nevralgic" al extrac
ției de cărbune la suprafață. Efectele 
directe ? Mărirea .vitezei de rulare, 
dirijarea corectă a materialului ex
cavat pe axul covorului de cauciuc, 
prevenirea patinărilor și. in ultimă 
instanță, mărirea capacității orare de. 
transport. Sînt doar citeva acțiuni 
izvorîte din gîndirea colectivă, din 
inițiativa unor mineri de frunte, din 
rindul cărora s-au remarcat maiștrii 
Nicolae Diaconu, Gheorghe Dudău, 
Aurel Gîrjabu, brigadierii Ion Cucu, 
Vasile Vlădoianu, Gheorghe Bobei, 
Constantin Căldărușe și alții, care 
știu că de „sănătatea" utilajelor de
pinde randamentul întregului proces 
productiv. In acest an se lucrează 
practic cu aceiași oameni, cu aceleași 
capacități productive. Realizările de 
pină acum sint insă mult superioare, 
intr-o continuă dinamică ascendentă 
fată de anul trecut*  lată numai citeva 
•date comparative» . ' t ■.

turilor cu 30 la sută ca urmare a 
depășirii planului de producție. Sin
tem deci interesați să organizăm 
mai temeinic munca, să aplicăm cit 
mai prompt noile reglementări pri
vind acordul global, asigurind pe a- 
ceastă cale atît creșterea producției 
de cărbune, cit și sporirea nelimitată 
a veniturilor noastre".

în cel de-al patrulea trimestru al 
anului, colectivul de muncă al între
prinderii miniere Rovinari trebuie să 

resurse energetice refolosibile care 
ii va fi pus la dispoziție. în pre
zent se depun eforturi pentru fina
lizarea investiției la cel de-al 6-lea 
turboagregat de aici. (Dan Plăesu, 
corespondentul „Scinteii").

VASLUI : însemnate 
economii de energie 

electrică și combustibil
Ințelegînd că una din cele mai 

importante și sigure surse de e- 
nergie o constituie utilizarea rațio
nală si economisirea ei. oamenii 
muncii din industria județului 
Vaslui aplică în viață un complex 
program de măsuri tehnice si or
ganizatorice. Ei au reușit ca in 
perioada care a trecut din acest an 
să economisească 12 900 000 kWh 
energie electrică și 15 500 tone com
bustibil convențional. De menționat 
că această economie — cea mai 
mare obținută vreodată în județ — 
a fost realizată în condițiile înde
plinirii și depășirii cu 130 milioane 
lei a sarcinilor de plan la zi. (Pe
tru Necula, corespondentul ..Scin
teii").

asigure economiei naționale peste 2,5 
milioane tone cărbune. îndeplinirea 
acestei sarcini necesită, în continuare, 
mobilizarea întregului potențial teh
nic și uman, astfel ca și în condițiile 
sezonului rece producția prevăzută 
să fie realizată și livrată ritmic be
neficiarilor. în legătură cu măsurile 
adoptate în acest sens, inginer Ale
xandru Ciungulcscu, directorul teh

nic al întreprinderii, ne-a relatat :
— La începutul trimestrului am 

defalcat planul pe fiecare capacitate 
productivă în funcție de rezerva de 
cărbune descopertătă, astfel incit să 
avem garanția realizării și depășirii 
planului la producția de cărbune. 
Continuăm programul de îmbunătățiri 
tehnologice, pentru această perioadă 
fiind nominalizate 54 de lucrări si 
intervenții. în afara programului de 
revizii și reparații. Vrem să devan
săm reparația capitală la excavato
rul 1 400-01 de la cariera Gîrla, 
să punem la punct și excavatorul 470, 

care, dispunind 
de o rezervă ac
tivă de circa un 
milion tone lig
nit, ne pot garan
ta sporirea ritmu
lui de extracție 
spre sfirșitul anu
lui și atingerea 
producției zilnice 
prevăzute pentru 
începutul anului 
1984. Am între
prins din timp o 
seamă de acțiuni 
— rioarea pe noi 
aliniamente a li
niilor transpor
toare, revizuirea 
și punerea la 
punct a utilajelor 
din depozitele de 
steril, amenajarea 
a noi puncte de 
vulcanizare, exe
cutarea canalelor 
pentru captarea 
apei din precipi
tații etc — în ve
derea pregătirii 

pentru sezonul friguros. în contextul 
acestor preocupări, am trecut la nor
marea cit mai judicioasă a muncii, 
am repartizat sarcinile de producție 
în conformitate cu noile prevederi 
privind organizarea muncii și retribu
irea în acord global, care și la noi au 
fost primite cu deplină adeziune si 
mult interes. Intimpinăm însă greu
tăți din partea termocentralei Rovi
nari. principalul nostru beneficiar, 
care nu asigură preluarea „in flux" 
a cantităților de cărbune prevăzute.

Consemnăm mențiunea interlocuto
rului nostru fiindcă acest „detaliu" 
relevă o discordantă ce trebuie cit 
mai grabnic eliminată. Despre ce 
este vorba? Datorită funcționării ne
ritmice și uneori sub capacitate a 
grupurilor energetice. în condițiile 
livrării cărbunelui la nivelul stabi
lit. depozitul termocentralei s-a um
plut și nu mai există capacități ce 
preluare a cărbunelui. S-au depășit, 
de asemenea, stocurile tampon a'e 

■ furnizorului. Cum cărbunele se trans
portă în cea mai mare parte pe 

. benzi, se impune deseori oprirea 
îlWWJHnfroaSKMv- Dealtfel, în luna 
octombrie volumul livrărilor p« 
■circuitele de benzi a fost diminuat 
de l'a 25 000 tone pe zi la 15 000 tone 
lignit pe zi. Această situație nu 
este conjuncturală, ea cauzînd de-a 
lungul anului întreruperi ce se ci
frează la peste 3 000 ore calculate 
la un excavator. Ceea ce echivalează 
cu timpul necesar pentru realizarea 
unui volum de excavații de peste 
1.5 milioane metri cubi.

Interesele economiei naționale im
pun să se acționeze ferm pentru pre
venirea și eliminarea unor aseme
nea deficiente, pentru deplina valo
rificare a capacităților miniere și e- 
nergetice din zonă, să se facă totul 
pentru a se asigura fluxul normal al 
producției de cărbune.

Dumitru PRUNA ,
corespondentul „Scinteii"

BACĂU :
Noi ansambluri 

de locuințe
în zona de sud-est a municipiu

lui Bacău se află in plină construc
ție un nou’ ansamblu de locuințe 
denumit „Bistrița-Lac". Acesta cu
prinde peste 3 200 de apartamente, 
scoli, grădinițe, crese. două cine
matografe. săli de gimnastică. înăl
țate după proiecte care pun in va
loare tradițiile arhitectonice locale 
armonios îmbinate cu cerințele mo
derne. noile blocuri cu 4 și 7 ni
veluri sînt prevăzute la parter cu 
unități comerciale și prestatoare de 
servicii. Primele 300 de apartamen
te situate pe străzile Ana Ipătescu, 
Nufărului și Florilor au și fost date 
în. folosință, iar pină la finele 
anului vor mai fi terminate alte 
300 de apartamente. La ora actua
lă. constructorii de locuințe din 
Bacău finalizează alte două noi 
ansambluri : „Miorița" și ..George 
Bacovia**..  care totalizează peste 
8 500 de apartamente. (Gheorghe 
Baltă, corespondentul „Scînteii").
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Dezideratul vital al tuturor popoarelor Europei: 
oprirea amplasării de noi rachete, 

retragerea și distrugerea celor existente

ADUNĂRI ALE OAMENILOR MUNCII

Opera și fapta cărturarilor in slujba 
luptei pentru libertate și unitate națională

în timpul adunării oamenilor muncii din municipiul Satu Mare yoto : m. sarea

„Pentru un echilibru militar 
la niveluri cit mai scăzute 1“

„Să prevaleze rațiunea, 
responsabilitatea față de pacea 

și existența omenirii!“
La CLUJ-NAPOCA a avut loc 

un impresionant miting la care au 
participat zeci de mii de oameni ai 
muncii — români, maghiari și de 
alte naționalități — uniți în nă
zuința fierbinte de a fi oprită, pînă 
nu este prea tirziu, catastrofala 
cursă a înarmărilor.

Mitingul a fost deschis de tova
rășa Maria Cristian, președinta 
consiliului municipal al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
care a spus : Susținînd din toată 
ființa noastră înflăcăratele chemări 
ale conducătorului iubit al partidu
lui și statului nostru, tovarășiil 
Nicolae Ceaușescu, cerem ca toate 
țările europene, toate statele mem
bre ale O.N.U. să acționeze cu 
toată răspunderea pentru curmarea 
cursei înarmărilor, pentru oprirea 
amplasării de noi rachete în Eu
ropa, pentru retragerea și distru
gerea celor existente, pentru 
triumful rațiunii.

Prof. univ. Victor Mercea, mem
bru corespondent al Academiei, di

Exprimindu-ne înalta apreciere pentru inițiativele dumneavoastră, 
cu larg ecou in conștiința popoarelor, în vederea instaurării pe con
tinentul nostru și în întreaga lume a unui climat de pace și colabo
rare, ne manifestăm întregul nostru sprijin față de ințeleapta politică 
internă și externă a României socialiste, și vă asigurăm că vom 
munci cu toată dăruirea pentru continua înflorire a patriei noastre, 
pentru triumful păcii în Europa și in Întreaga lume.

„împreună cu toate popoarele, cerem 
să se ajungă la înțelegere în tratativele 

asupra rachetelor nucleare*
Peste 15 000 de reprezentanți ai 

oamenilor muncii din municipiul 
RÎMNICU VILCEA s-au întrunit în 
piața Casei de cultură a sindicate
lor din noul centru civic al orașu
lui de pe malurile Oltului pentru 
a participa la o vibrantă adunare 
populară.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Gheorghe Al- 
boiu, prim-secretar al Comitetului 
municipal Rimnicu Vilcea al 
P.C.R.. care a exprimat totala ade
ziune a locuitorilor orașului la 
strălucitele inițiative ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu consacrate 
Încetării cursei înarmărilor si sta
tornicirii unei păci trainice in Eu
ropa și în intreaga lume. In conti
nuare. tovarășul Constantin Coca, 
președintele Consiliului municipal 
Rimnicu Vilcea al F.D.U.S.. a ară
tat : Mersul istoriei demonstrează, 
cu puterea vie a faptelor, marea 
vocație de pace a poporului nostru, 
care n-a cunoscut un ideal mai 
Înalt și aspirație mai fierbinte de- 
cît aceea de a trăi liber sl stăpin 
pe soarta sa. de a-și făuri. în li
niște. destinul. însuflețiți de mă
rețele idealuri pe care le promo
vează cu consecventă iubitul nos
tru conducător, tovarășul Nicolae 

Vă aducem ce] mai fierbinte omagiu pentru activitatea neobosită, 
consacrată înlăturării pericolului unui război nuclear, in care regăsim 
dorința fierbinte a întregului nostru popor de a trăi în liniște și pace. 
Ne exprimăm, mult iubite șl stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, totala 
noastră adeziune față de înțeleaptă politică internă și externă a parti
dului și statului și vă asigurăm de întregul nostru acord față de ini
țiativele și demersurile pe care le întreprindeți pentru apărarea celui 
mai de preț drept al omului, dreptul la viață.

rectorul Institutului de tehnologie 
izotopică și moleculară, a arătat : 
îmi dau perfect de bine seama de 
marele pericol ce-1 reprezintă înar
marea, îndeosebi cea nucleară, și, 
de aceea, în numele a tot ce este 
valoros, a tot ce se naște și crește 
pe planeta noastră, mă alătur cu 
toată hotărîrea imensei și impună
toarei acțiuni pentru lichidarea ar
melor nucleare, pentru izbînda 
cauzei păcii și buna înțelegere între 
popoare.

Ca fii devotați și harnici ai patriei 
noastre comune. România socialis
tă — a spus Horvath Bisztrai Ma
ria, directoarea Teatrului maghiar 
de stat — susținem cu însuflețire 
strălucitele inițiative de pace ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, mi- 
litind ca inteligenta umană să fie 
pusă în slujba prosperității și 
bunăstării, și nu a distrugerii o- 
menirii.

Participanții au adoptat textul 
unei telegrame adresate tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, in care se 
arată, între altele :

Ceaușescu — a spus Constantin 
Cetățeanu. muncitor la întreprin
derea de utilaj chimic și forjă — 
noi. muncitorii din ca'drul acestei 
întreprinderi, ne alăturăm glasul 
uriașului glas al tării, pentru ca. 
Împreună cu toate popoarele Euro
pei și ale lumii, să cerem statelor 
participante la tratativele de la 
Geneva să ajungă Ia o înțelegere 
corespunzătoare, in vederea opri
rii desfășurării de noi rachete pe 
continentul nostru și a distrugerii 
celor existente. Cuvinte emoțio
nante în favoarea apărării dreptu
lui suprem la existentă al tuturor 
națiunilor au mai rostit Eufrosina 
Băieșu, secretara comitetului de 
partid de la combinatul de pro
duse sodice „Govora'*,  Ion Iorgu, 
președintele Consiliului municipal 
ai sindicatelor, A mea Florea, pre
ședinta Comitetului municipal al 
femeilor. Ionel Mihai, directorul 
Combinatului chimic. Ion Răduca, 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal al U.T.C.. Dumitru Bălan, 
președintele Comitetului municipal 
al O.D.U.S.. pionierul Liviu Dia- 
conu.

în încheiere, participant!! la adu
nare au adresat, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o telegramă, 
in care se spune, printre altele :

Mii de cetățeni ai municipiului 
BRAȘOV — femei și bărbați, oa
meni de toate, vîrstele și profesiile 
— români, maghiari, germani, au 
participat în sala sporturilor la o 
impresionantă adunare populară.

Deschizînd adunarea, tovarășa 
Floarea Bîrlă, președintele Consi
liului municipal Brașov al F.D.U.S., 
a dat glas deplinei încrederi pe 
care, asemenea întregului popor 
român, brașovenii o nutresc față de 
politica internă și externă a parti
dului și statului, profundei lor 
gratitudini pentru strălucitele ini
țiative de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Luind cuvintul, maistrul Karol 
Molnar, de la întreprinderea „Hi
dromecanica" Brașov, a arătat : 
„Sînt arme destule pe continentul

Atașați cu întreaga ființă inițiativelor si acțiunilor de politică ex
ternă ale României, susținem din adincul inimilor propunerile construc
tive de pace pe care le-ați formulat în mesajele adresate conducători
lor Uniunii Sovietice și Statelor Unite ale Amerîcii, în cuvintările 
rostite in timpul recentului itinerar în cele patru țări din Africa si 
bazinul Mediteranei, pentru oprirea amplasării de noi rachete nucleare 
în Europa, retragerea și distrugerea celor existente, pentru trecerea 
la acțiuni concrete de dezarmare, in conformitate cu năzuințele și aspi
rațiile vitale ale popoarelor din Europa, ale tuturor națiunilor pla
netei.

în slrînsă unitate - pentru 
înlăturarea pericolului de război 

nuclear!
în Piața Unirii, din municipiu! 

SIBIU, peste 40 000 de oameni ai 
muncii — români, germani, ma
ghiari — din întreprinderi indus
triale și instituții, din școli și fa
cultăți, din unități comerciale, au 
luat parte la un entuziast miting 
deschis de Ana Oltean, președin
tele consiliului municipal al 
F.D.U.S., care a subliniat că pro
punerile concrete, pline de înțelep
ciune cuprinse in mesajele adre
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
conducătorilor Uniunii Sovietice si 
Statelor Unite ale Americii, cele
lalte inițiative care cheamă la ra
țiune și înțelegere fac dovada ata
șamentului fierbinte al poporului 
nostru față de marile idei și prin
cipii ale păcii, față de soarta civi
lizației umane.

Mihai Găldean, directorul între
prinderii constructoare de mașini 
„Independența", a pus în evidentă 
însemnătatea poziției reafirmate 
cu putere în aceste zile de secre
tarul general al partidului, pre
ședintele republicii, că își asumă o 
grea răspundere nu numai față de

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
activitatea noastră de zi cu zi consacrată apărării păcii, bunul cel mai 
de preț al omenirii, va fi susținută prin efortul creator al tuturor 
locuitorilor municipiului nostru pentru realizarea exemplară a sar
cinilor ce ne revin din hotăririle Congresului ai XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, în toate domeniile de activitate, că 
vom desfășura in continuare ample acțiuni politice de masă care să 
întărească puternica noastră voință de pace, pentru dezarmare gene
rală, pentru colaborare și securitate in lume".

Cu prilejul adunărilor au 
fost trimise 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 

nostru, mult prea multe pentru a 
mai fi nevoie de altele. Ele pot dis
truge civilizația, lumea dornică de 
muncă și viață. Indiferent unde 
sînt amplasate, ele ne amenință pe 
toți, forța lor de distrugere nu 
alege. Iată de ce este necesar să 
fie puse în afara legii armele nu
cleare și celelalte arme de distru
gere în masă, iată de ce este ne
cesar și pe deplin posibil să se sta
bilească un echilibru militar la ni
veluri cît mai scăzute, așa cum 
arată tovarășul Nicolae Ceaușescu".

în încheiere, într-o atmosferă de 
înaltă însuflețire și angajare pa
triotică, participanții au adoptat 
textul unei telegrame adresate to
varășului Nicolae Ceaușescu. în 
care, printre altele, se spune : 

pacea și de viața propriilor po
poare, dar și față de viața și pacea 
tuturor popoarelor lumii acei con
ducători de state și oameni poli
tici care acceptă ca pe teritoriul 
țărilor lor să fie amplasate rachete 
cu rază medie de acțiune.

In cuvinte vibrante, Dan Stanciu, 
prim-secretar al comitetului muni
cipal al U.T.C., Maria Hîndorean, 
președintele consiliului municipal 
al femeilor, Eduard Gross, maistru 
la întreprinderea de piese auto, 
Nicolae Stanciu, președintele con
siliului municipal al sindicatelor. 
Alexandru Grad, prorectorul Insti
tutului de învățămint superior, 
Adriana Radu, medic, au arătat că 
sibienii își alătură glasul la acela 
al întregului popor cerînd să se 
acționeze cu cea mai mare fermi
tate pentru oprirea amplasării noi
lor rachete și trecerea la retrage
rea șt distrugerea celor existente.

Intr-o atmosferă de vibrant pa
triotism, participanții au adoptat o 
telegramă adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in care se spu
ne, intre altele : 

chemarea de a se întreprinde 
acțiuni pentru curmarea cursei 
înarmărilor, in primul rind a 
celor nucleare, pentru înfăptui
rea dezarmării și asigurarea 
păcii.

(Urmare din pag. I)
titorilor ideea unității lor atunci 
cind scria că românii n-au o sin
gură țară, ci mai multe, înșirîndu-le 
pe toate cu scopul de a le uni în 
evoluția lor istorică.

Iar Petru Maior gîndea, de ase
menea, la toate teritoriile locuite de 
români, cînd îi îndemna pe aceștia 
a-și iubi „patria", care la fel îm
brățișa toate teritoriile românești, 
îndrăznețul Budai-Deleanu, apoi, nu 
se ferește să-și exprime explicit gîn- 
dui cu privire la o singură domnie, 
care să cuprindă toate teritoriile 
locuite de români.

Nu este nici întimplător și nici 
de neînțeles faptul că in același 
timp și în această ambianță apare 
chiar numele România în titlul 
unor lucrări pentru toate teritoriile 
românești ; „Istoria României" și 
„Geografia României" se numesc 
cele două lucrări ale Iui Dimitrie 
Daniel Philippide, tipărite la Lipsea 
în 1816.

Prețioasa idee a Unității naționale 
urcă apoi noi trepte. Eliade Radu
lescu vorbește de „împărăteasca 
sfinți unire"; Damaschin Bojincă 
vedea „binele, cinstea, norocirea na
ției românești" în adunarea „cuge
telor noastre intr-o unire", deoarece 
„prin unire cresc lucrurile cele mici, 
iar prin neunire și cele mari pier Și 
se fac nimica". O concretizează 
Aron Florian și Gheorghe Hill in 
foaia lor cu titlul simbolic „Româ
nia". Grigore Alexandrescu, in ace
lași timp, evocînd „Umbra lui Mir
cea la Cozia", îi aducea omagiul 
„fiilor României". Nu era nici o în
doială cu privire la gîndul îndrăz
neț al lui Mihail Kogălniceanu, cînd 
rostea de la catedra Academiei Mf- 
hăilene că el socotește drept în
treagă patrie a sa toată întinderea 
unde se vorbește românește și istorie 
națională, istoria Moldovei, a Țării

Consfătuire științifică medicală Aniversari școlare
La Timișoara s-au des

fășurat — pe parcursul a 
trei zile — Intrările Con
sfătuirii naționale de car
diologie cu tema^ „Hiper
tensiunea arterială si insu
ficienta cardiacă".

La încheierea lucrări
lor, participanții au adre
sat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o telegramă, 
în care Se spune : în- 
sușindu-ne întru totul 
indicațiile dumneavoastră 
privind apărarea sănătă
ții întregului popor și 
orientarea activității noas
tre cu precădere spre pre
venirea bolilor, am stabilit 
o serie de măsuri care să 
transpună în practică, cit 
mai repede posibil, pro
gramele de sănătate ne ter
men lung și îndeosebi pen

O impresionantă evocare a luptei 
antifasciste

„Pe malul sttng ai Du
nării albastre", împreună 
cu „Serata" (1971) și „Li
niștea din adincuri" 
(1982) alcătuiesc o trilo
gie. Recenta realizare ci
nematografică exprimă 
însă cel mai bine predi
lecțiile regizoarei și sce
naristei Malvina Urșianu, 
creator complex și 
profund, preocupat de ob
servarea atentă și nuan
țată a fizionomiilor uma
ne surprinse in momen
te de răscruce ale isto
riei societății românești. 
Film de autor, „Pe malul 
sting...", care i-a adus 
Malvinei Urșianu pre
miul pentru regie la 
Festivalul național al fil
mului de la Costinești. o 
definește în toate articu
lațiile sale pe cineastă. 
Ca și „Serata", pelicula 
despre care scriem evocă 
o mare răscruce a isto
riei: momente din preaj
ma zilei de 23 August.

Evocarea este susținu
tă prin intermediul actua
lizării artistice a unor e- 
venimente și împrejurări 
(atestate documentar), 
dar are ca punct forte 
tabloul unor mentalități 
specifice, zugrăvit cu a- 
jutorul artei ficțiunii ci
nematografice... Prima 
calitate a filmului (și 
Valoric și conform ordi
nii secvențelor ce se im
pun) este atmosfera — 
densă, uneori gravă, 
alteori pitorească, crea
toare, Ia rîndu-i, de stări.

Malvina Urșianu are o 
vie imaginație romanes- 
că, plăcerea și știința ar
ticulării ei minuțioase. 
Narează captivant, intre- 
rupind cursivitatea po
vestirii cinematografice 
prin, digresiuni funcțio
nale, cu un rol precis în 
economia arhitecturii fil- 
mice. Demersul analitic 
este împlinit de o bine
venită tendință spre sin
teză (realizată prin for
ța de expresie și rever
berație a simbolurilor).

Peripețiile sînt bine 
centrate in jurul unui nu
cleu de „policier" (toată 
lumea caută unul și ace
lași lucru, uin document 
de mare importanță ce 
cuprinde rețeaua ger
mană in Balcani). Ade
vărata tensiune este dată 
însă nu de acest element 
fictiv, ci de iminența 
schimbării forțelor anga
jate in istorie.

Scenarista construiește 
minuțios, cultivînd sime

Românești și „a fraților din Transil
vania". Și îndoială nu poate fi nici 
ch privire la îndrăzneala proiectului 
lui Nicolae Bălcescu și August Tre- 
boniu Laurian care în prospectul 
revistei „Magazin istoric pentru Da
cia" sub Ciumele de Dacia cuprin
deau Țara Românească, Moldova 
și Transilvania, iar sub „România 
întreagă" pe munteni, moldoveni, 
transilvăneni și bănățeni. Marele 
Bălcescu gu se teme să afirme că 
unirea este „ideea măreață și sin
gura mântuitoare pentru noi... și care 
singură trebuie să fie ținta politică 
a românilor de astăzi".

Al doilea salt calitativ, transfor
marea dorinței în tendințe și aces
tea in luptă deschisă pentru unitate 
național-statală, caracterizează is
toria întregului popor român timp 
de șapte decenii, de la 1848 pînă la 
împlinirea idealului, la 1918. Căr
turarii și marii învățați ai neamu
lui își onorează cu cinste misiunea. 
La 1848, cînd cei peste 40 000 de 
români adunați pe Cîmpia Libertății 
de lingă Blaj cer să se „unească 
cu țara", cind oameni simpli și 
cărturari sătești afirmau cu îndrăz
neală că de acum „Ardealul nu 
mai e Ardeal, ci Țara Românească" ; 
la 1848 cînd foile revoluționare din 
Muntenia, „Poporul Suveran" și 
„Pruncul Român", sub îndrumarea 
cărturarilor, proclamă unitatea ro
mânilor, iar revoluționarii moldo
veni în frunte cu cărturarii și gindi- 
toril — Kogălniceanu, Alecsandri, 
Cuza —- pretind unirea Țărilor ro
mâne, „cheia de boltă" a edificiului 
național ; la 1348 cind aceiași căr
turari și mari gînditori inițiază un 
congres general al românilor cu 
misiunea de a proclama unirea teri
toriilor locuite de români.

înfăptuirea „României întregi", 
libere si nedespărțite era visarea 
întregului popor român ; lupta

tru prevenirea și tratamen
tul bolilor de inimă.

Dorim, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, 
să vă adresăm și cu acest 
prilej intreaga noastră gra
titudine pentru grija pe 
care o purtați sănătății oa
menilor și pentru energia 
clocotitoare cu care acțio
nați pe toate meridianele 
lumii pentru oprirea cursei 
înarmării nucleare, pentru 
ferirea omenirii de perico
lul unui probabil si groaz
nic genocid planetar. Fie 
ca „Epoca Ceaușescu", e- 
poca celor mal mari înfăp
tuiri în tara noastră, să 
devină si epoca curmării 
definitive a. războiului, din 
viața și conștiința oameni
lor.

Participanții. la adunarea 
festivă prilejuită de împli
nirea a 200 ani de invăță- 
mint românesc in comuna 
Castranova. din județul 
Dolj — cadrele didactice, 
elevi, locuitori al comunei 
— au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o tele
gramă în care, printre al
tele, se spune: Vă asigurăm, 
stimate tovarășe secretar 
general, că nu vom precu
peți nici un efort pentru a 
pregăti tînăra generație 
pentru muncă și viață, în 
educarea acesteia în spiri
tul dragostei statornice față 
de patrie și partid, față de 
realizările socialismului din 
țara noastră, față de 
dumneavoastră, luptătorul 
r.eobpsit pentru pace și 
înțelegere între popoare.

CRONICA FILMULUI 

tria (creatoare de con
trast) situațiilor și ca
racterelor. „Pe malul 
sting al Dunării albastre" 
relevă, ca pe o supremă 
calitate, alături de capa
citatea realizatorilor (ima
ginea : Vivi Drăgan Va
sile, decoruri : Marcel 
Bogos, Guță Știrbu, cos
tume : Oltea lotiescu) de 
a închega atmosfera — 
virtuțile lor în arta por
tretului.

Filmul ne poartă în am
bianța unui conac moșie
resc din Bărăgan, in vara 
fierbinte a anului 1944. 
Ruina reședinței cîndva 
falnice este. (ca. și scara 
ei) o imagine emblema-

Gesturile fruste, noncon- 
formiste, i se potrivesc 
mai bine decit cele aris
tocratice, executate cu aer 
de cabotină. Vorbește dur 
cu fetița, dar amical nu 
numai cu valetul-maseur. 
ci și cu mecanicul, țăranii 
etc. Așa arată personajul 
conturat in zeci de tușe 
fine nervoase, cu grație, 
eu fantezie, cu farmecul 
nonșalantei si cu oroarea 
nebuniei de Gina Pa- 
trichi, încununată cu pre
miul pentru interpretare 
feminină la Costinești.

Fetita. Leonora (jucată 
de Dana Felicia Simion), 
studiază, citește ziare, 
suspectează pe toată lu-

„Pe malul sting 
al Dunării albastre66 

de Malvina Urșianu

tică. Notații revelatoare 
pentru psihologii!© și 
mentalitățile personaje
lor vor accentua suges
tia decadenței, în care se 
zbate o falsă aristocrație, 
străihă de înțelegerea 
sensului evenimentelor, 
pierdută într-o existență 
frivolă marginală cursu
lui mare al istoriei, de
terminat de acțiunea re
voluționară a exponiențl- 
lor reprezentativi ai po
porului: comuniștii, oa
menii muncii, spiritele 
progresiste ale vremii.

Stăpînele conacului sint: 
soția moșierului, văduvă 
între două virste. fostă 
dansatoare de cabaret, și 
o fetită. Ambele au o pu
ternică personalitate și 
sint caracterizate bogat, 
minuțios, subtil, prin tră
sături mereu repetate și 
duse mai departe, nuan
țate.

Iat-o pe Zaza preocu
pată în chip ridicol de în
treținerea unei fațade, 
ruinate și ea (propria a- 
parență fizică), lecție în
vățată bine in profesia 
din tinerețe : elegantă și 
șleampătă, cind respec- 
tind snob eticheta, cînd 
încălcind-o cu brutalita
tea si furia parvenitului. 
Gustul aventurii și al 
riscului, nostalgia a ceea 
ce în cronicile mondene 
se numea „Ies annâes 
folles" i-au rămas vii.

mea (și ajunge, pe drept, 
să fie suspectată), tăinu
iește totul, știe că „de
ocamdată" este nimeni, 
dar speră că va fi ci
neva.

Una e, ia prima ve
dere : dezmăț, lipsă de 
scrupule, de realism, țel, 
dar fermecătoare prin 
nonșalantă. indiferentă, 
infantilism. Cealaltă fra
pează prin maturitate ne
firească și calcul, veghe, 
omniprezentă, atotștiință, 
precocitate. autoritate, 
printr-o înduioșătoare 
„conștiință a misiunii". O 
conștiință de un tragic 
grotesc — așa cum ne-o 
relevă scena finală. în 
care fetita fuge, trăglnd 
după ea peste cimpie u- 
riașul tablou de familie, 
despre care nu știe Că e 
definitiv decăzut din ga
leria istoriei.

Viziunea dominantă a 
Malvinei Urșianu este a- 
nalitică. distanțată. Re
gistrul grotesc, șarja sa
tirică (completată cu ar
monice din sfera ironiei, 
umorului) se dovedesc 
perfect stăpinite profesio
nal in evocarea falsei a- 
ristocrații care nu înțe
lege nimic din marile 
schimbări sociale ce au 
loc.

Costl este întruchipat 
cu personalitate, cu for
ța adincă sl subtilă, de 
George Constantin : ma

acestuia a triumfat la 1859 și tot 
prin lupta lui unită România și-a 
cîștigat Independența, peste 18 ani. 
Cărturarii și adevărații gînditori ți 
tot atit de adevărați patrioți sînt 
în primele rînduri, lămurind și în- 
curajînd, organizînd și îndrumind : 
Alecsandri și Kogălniceanu, Ne- 
gruzzi și Eminescu, Bolintineanu și 
Hasdeu, Bgrițiu și Cipariu, Papiu- 
Ilarian și Vulcan, Sbiera și Hurmu 
zaki și mulți alții. Societățile cu 
tural-naționale : „Astra", „Socîeta 
tea pentru cultura și literatura r 
mână in Bucovina" și mai < 
seamă „Societatea Academică R' 
mână", inițiate, înființate și cot 
duse de cei mai prestigioși earner, 
de cultură, Slujesc același scoț. 
nobil.

O nouă pleiadă de cărturari, mari 
gînditori și patrioți pe aceeași mă
sură, duc mal departe făclia, cu 
cinste, cu îndrăzneală și cu con
vingere. Activitatea lor este ilus
trare nedezmințită cu privire la 
îngemănarea armonioasă intre cul
tură și patriotism, intre omul de 
cultură și bunul patriot Nimeni nu 
poate tăgădui nici impresionanta 
cultură și nici dragostea de țară și 
de popor a lui A. D. Xenopol sau 
Nicolae Iorga, Ștefănescu-Delavran- 
cea sau Vasile Goldiș, Dobrogeanu 
Gherea sau Constantin Miile, Octa
vian Goga sau Sextîl Pușcariu și 
ciți alții, sute și sute. Impresio
nanta lor dăruire, neobosita lor 
strădanie, entuziasta lor pilduire au 
constituit exemple încurajatoare, 
fapte mobilizatoare, influențe bine
făcătoare. Crezul șj strădaniile lor, 
contopite cu voință tare și neobosită 
a maselor populare au însemnat 
biruința dreptății, încununarea apo
teotică a unei lupte seculare pentru 
împlinirea unui străvechi ideal : 
desăvîrșirea statului național ro
mân unitar.

Cu prilejul împlinirii a 
130 ani de la prima atesta
re documentară a Scolii 
generale din satul Hințești. 
comuna Moșoaia. județul 
Argeș, a avut loc o adunare 
festivă, în cadrul căreia par
ticipants au adresat tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
o telegramă, în care, printre 
altele, se spune : Vă rapor
tăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că elevii 
și cadrele didactice de la 
Școala generală Hințești 
vor acționa. cu toată fer
mitatea pentru continjia 
perfecționare a procesului 
instructiv-educativ. pen
tru o mai deplină integrare 
a, învățămîntului cu pro
ducția, cu munca, în scopul 
pregătirii tinerei generații 
la nivelul exigențelor ac
tuale.

siv. abil, inteligent. în- 
treprid și totuși inefi
cient, La rîndu-i, Gh. Di- 
nică conturează cu brio, 
prin gesturi precise, nete 
si umor sec. dar si cu 
o. anume căldură a au
tenticității. chipul valetu- 

. lui-maseur stilat cu mă
sură (atit cît să fie su
portat). bun la toate, dis
ponibil.

Aflăm alături de ei. : 
cartofori, invertițl, femei 
de lume mărginite, iste
rice, bătrini ramoliți și 
senili,’ ce au pierdut 
orice legătură cu timpul. 
Toți împreună configu
rează o imagine bogat 
colorată și orchestrată a 
inconștienței, neputinței, 
iresponsabilității.

Paralel cu această iume 
cunoaștem, din scene 
concise dar pline de vi
brație adine omenească, 
lumea celor care suferă, 
îndură, mereu demnă 
lumea care speră și care 
luptă : învățătorul, în
vățătoarea, mecanicul și 
Justin, erou avind în 
nume vocația, jucat cu 
sobră expresivitate de 
Valeriu Para schi v. Tre
buie să notăm aici reu
șita autoarei in concepe
rea unui tip de Înotător 
comunist de o mare for
ță interioară, iradiind o 
intensă căldură umană, 
un personaj firesc, fără 
nimic strident, sugerînd o 
personalitate umană com
plexă, plină de distincție 
și de discreție. Afir
marea eroilor ce întru
chipează muncitori ’ șl 
țărani înseamnă rezis
tentă tăcută și faptă 
eficientă. Aducînd în 
atenție lupta forțelor 
democratice, revoluțio
nare, autoarea contu
rează, totodată, prin in
termediul lor, trăsături 
specifice spiritualității 
poporului român : patrio 
tismul,, omenia, simțu' 
dreptății, dragostea fați 
de strămoși, de trecutul 
nostru istoric.

Urșianu a 
„Pe malul 
Dunării a’- 

serisiailitaic

Malvina 
conceput 
sting al 
bastre" cu 
artistică și siguranță pro
fesională, cu luciditate șl 
ironie critică și cu senti
mentul încrederii în sen
sul ascendent al istoriei, 
al prețuirii celor ce au 
făurit România de azi, 
socialistă. I

Natalia STANCU
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU
ALGERIENE DEMOCRATICE Șl POPULARE

au primit pe participanții la Simpozionul internațional Pugwash
(Urmare din pag. I)

Permiteți-mi. a spus în încheiere 
vorbitoarea — să relev interesul cu 
care de-a lungul anilor am urmărit 
activitatea desfășurată de țara 
dumneavoastră, de dumneavoastră, 
domnule președinte Ceaușescu, acți
unile menite să ducă la înlăturarea 
armelor, a armelor nucleare în pri
mul rînd, la crearea unei lumi a 

- păcii și înțelegerii.
Domnule președinte Ceaușescu, 

Pugwash nu este deloc o organizație 
nouă pentru dumneavoastră, a spus 
in cuvîntul său prof. Martin Ka
plan, președintele Comitetului in
ternațional Pugwash. Ne reamintim 
cu toții că țara dumneavoastră a 
găzduit conferința noastră in 1971. 
Organizația Pugwash este conștientă 
și cunoaște foarte bine inițiativele 
dumneavoastră, domnule președinte, 
in problemele majore ale lumii, în 
special ale războiului, ale războiului 
nuclear în primul rind. Iată de ce 
am acceptat cu mare plăcere invitația 
de a organiza simpozionul nostru în 
această țară, în România. Aceasta 
este o continuare a activităților des
fășurate de organizația noastră îm
potriva războiului, în primul rînd a 
războiului nuclear, a acțiunilor între
prinse în acest sens.

In aceste zile, a subliniat vorbito
rul, discuțiile noastre au fost dedi
cate în primul rînd materializării 
inițiativei și propunerii dumneavoas
tră, domnule președinte Nicolae 
Ceaușescu, a premierului Papandreu, 
în legătură cu crearea unei zone 
denuclearizate în această parte a 
lumii, în Balcani. Intenția noastră a 
fost de a elabora linia generală a 
unui proiect de document privind 
denuclearizarea Balcanilor. Vom 
transmite textul acestui proiect tu
turor miniștrilor de externe ai țări
lor N.A.T.O. și ai țărilor Pactului de 
la Varșovia. Această inițiativă este 
importantă nu numai pentru Europa, 
ci pentru întreaga lume. De aceea, 
domnule președinte, vă adresăm cele 
mai călduroase urări de succes în 
materializarea acestei importante 
inițiative a dumneavoastră și vă 
asigurăm că organizația Pugwash va 
face tot ce va depinde de ea.

Exprimîndu-și bucuria de a se 
la București, Anghel Balevski. pre
ședintele Academiei bulgare 
științe, a evocat faptul că aici și-au 
găsit casa, aici au acționat numeroși 
revoluționari și luptători bulgari 
pentru libertate și eliberare națio-

afla
de

nală. Aceste vechi legături dintre 
poporul român și poporul bulgar, a 
subliniat vorbitorul, se dezvoltă 
continuu, își găsesc reflectarea in 
prietenia dumneavoastră, tovarășe 
președinte, cu președintele nostru. 
Ne sînt cunoscute tuturor eforturile 
comune pentru transformarea Balca
nilor într-o zonă denuclearizată. 
Personal, am amintiri foarte plăcute ■ 
de la vizita dumneavoastră efectuată 
în Bulgaria, cînd împreună cu dife
rite personalități ale științei și cul
turii din țara noastră am avut 
onoarea să pe întîlnim cu tovarășa 
Elena Ceaușescu și să avem un 
dialog deosebit de bogat.

Relevînd importanța întîlnirii de 
la București, ca o misiune nobilă, de 
foarte mare însemnătate pentru acti
vitatea oamenilor de știință, vorbito
rul a spus în încheiere : Sper că 
dumneavoastră, tovarășe președinte, 
ca și toți conducătorii din statele 
balcanice, veți reuși să atingeți acest 
scop suprem — transformarea Bal
canilor într-o zonă denuclearizată.

A luat cuvîntul Alexandr Milojevic, 
membru al Academiei R. S. F. Iu
goslavia, care a spus : Permiteți-mi 
înainte de toate să exprim mulțumiri 
deosebite pentru onoarea ce ne-ați 
făcut-o de a ne primi astăzi aici, ru- . 
pindu-vă din timpul dumneavoastră 
prețios. încă din prima zi a lucră
rilor am primit cu deosebit interes 
mesajul dumneavoastră și vă «in
tern profund recunoscători. Vă ex
primăm deosebite mulțumiri pentru 
condițiile excelente create în ve
derea bunei desfășurări a întîlnirii 
noastre, acțiune care constituie o ex
presie a ospitalității tradiționale a 
poporului român. Noi venim din di
ferite părți ale Europei, dar tuturor 
le sînt cunoscute inițiativele și ac
țiunile dumneavoastră în promo
varea ideilor nobile ale păcii, înțele
gerii și colaborării în lume. Penni- 
teți-mi, în același timp, să exprim 
profunda noastră recunoștință tova
rășei academician Elena Ceaușescu 
nu numai pentru remarcabilele sale 
rezultate in domeniul științei, dar și 
pentru prodigioasa activitate de 
om politic. îmi amintesc cu deosebi
tă plăcere de momentul în care 
tovarășa Elena Ceaușescu a vi
zitat la Belgrad facultatea noastră 
de științe naturale. Ne-am întîlnit 
timp îndelungat în cadrul unei dis
cuții interesante, discutînd aspecte 
foarte importante ale științei. Cu 
toții sîntem oameni de știință și cul
tură și sintem în egală măsură in
teresați în edificarea unei lumi mai

bune, în acțiunile pentru pace. Nici 
un om de știință, nici ijn om rațio
nal nu poate admite ideea unui 
război, nemaivorbind de un război 
nuclear.

Permiteți-mi, tovarășe președinte, 
să dau o înaltă apreciere eforturilor 
pe care dumneavoastră le desfășu- 
rați pentru crearea unor condiții 
mai bune de viață poporului român, 
precum și interesului major pe care 
îl manifestați față de nfarile proble
me ale lumii contemporane. Părăsim 
țara dumneavoastră cu convingerea 
fermă că mișcarea Pugwash își 
va aduce o contribuție sporită la 
promovarea păcii și colaborării între 
popoare. Pentru toate acestea, pen
tru modul în care am fost tratați la 
București, vă rugăm să primiți mul
țumirile noastre deosebite.

La rîndul său, Igancy Malecki, 
membru al Prezidiului Academiei 
polone de științe, a arătat că este 
deosebit de onorat de posibilitatea 
de a se întîlni din nou cu președin
tele României, apreciind aceasta 
drept o importantă ocazie de a as
culta idei noi, deosebit de valoroa
se, relevant prezentate în mesajul 
adresat simpozionului de la București.

Adresînd cele mai călduroase 
urări în calitatea sa de reprezentant 
al unei instituții de învățămînt su
perior care colaborează cu Universi
tatea București, Kunt Ipsen, R.F. 
Germania, rectorul Universității 
Bochum, a subliniat :

Arrt fost profund impresionați de 
acțiunile și eforturile pe care dum
neavoastră le-ați desfășurat și le 
desfășurați pentru pace în această 
regiune. Sperăm cu toții că aceste 
eforturi vor fi încununate de succes, 
întrucît ele reprezintă un imperativ 
pentru securitate, in special în cen
trul Europei. Noi sîntem profund 
impresionați de eforturile desfășura
te de dumneavoastră pentru a de
termina cele două superputeri să 
pună capăt cursei înarmărilor și 
apreciem in mod deosebit mesajele 
adresate președintelui Statelor Unite 
și secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S. Avem convingerea că secu
ritatea europeană nu poate fi solu
ționată decît prin rezolvarea proble
mei securității în Europa centrală și 
convingerea noastră este că dumnea
voastră aduceți o contribuție foarte 
importantă în această direcție.

în încheierea întîlnirii a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cuvîntarea șefului statului român a 
fost urmărită cu profund interes și 
subliniată cu aplauze.

Încheierea lucrărilor simpozionului internațional pugwash
Luni, s-a încheiat în Capitală cel 

de-al 44-lea Simpozion internațional 
Pugwash.

Inaugurate sub semnul generoase
lor idei și indemnuri cuprinse în im
portantul mesaj adresat de președin
tele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, participanților, lucrările 
reuniunii au prilejuit*timp  de 4 zile, 
dezbaterea unei probleme de deose
bită actualitate și însemnătate — 
dezarmarea și pacea în Balcani, pe 
continentul european și în întreaga 
lume.

Schimburile de păreri, purtate în- 
tr-un spirit deschis, constructiv, au 
mts în evidență dorința organizației 

’"gwash, ce reunește eminenți sa- 
anți din numeroase țări, de a con

tribui și în viitor la eforturile po
poarelor pentru edificarea unei lumi 
fără arme și fără războaie, o lume a 
păcii, înțelegerii și colaborării, de a 
pune cuceririle științei in slujba 
cauzei nobile a progresului umanită
ții, a bunăstării șl fericirii

• njlor.
Luînd cuvîntul în cadrul

• de închidere, prof. Martin 
directorul general al Pugwash. a re
levat caracterul fructuos al simpo
zionului de la București și concluziile 
Ia care s-a ajuns în cadrul dezbateri
lor privind realizarea de zone denu
clearizate în Balcani si în alte regiuni 
— edificarea unei Europe fără arme 
nucleare, probleme care preocupă în- 
tr-un inalt grad întreaga omenire. 
Vorbitorul a subliniat că aceste con
cluzii își găsesc expresia intr-un do
cument adoptat de reuniune care va 
fi supus atenției miniștrilor de ex
terne din statele balcanice, din țările 
membre ale N.A.T.O. și ale Tratatu
lui de la Varșovia.

A vorbit apoi dr. Dorothy Hodgkin, 
laureat al Premiului Nobel, președin
tele organizației Pugwash. care a 
evidențiat marea responsabilitate 
față de destinele umanității ce re
vine mișcării Pugwash, oameni
lor de știință, chemați să-și adu
că o contribuție activă la instau
rarea unui climat de destindere, 
securitate, încredere și cooperare in 
Europa și pe plan mondial. Ia opri
rea cursei periculoase a înar
mărilor și trecerea la dezar
mare, in primul rind Ia dezarmare 
nucleară, la înfăptuirea mărețului 
țel spre care tinde omenirea — 
pacea. In numele organizației, vor
bitoarea a adresat calde mulțumiri 
președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu pentru atenția manifes
tată față de mișcarea Pugwash, 
pentru activitatea neobosită pe 
cara o consacră cauzei păcii și 
înțelegerii intre națiuni, pentru 
condițiile create bunei desfășurări 
a simpozionului de la București.

Ecoul acestei manifestări își gă
sește, de asemenea, expresie in me
sajele de salut adresate de repu- 
tați oameni de știință de pe toate 

„ meridianele : prof. Vladimir Prelog 
(Elveția), laureat al Premiului 
Nobel, dr. Jose Martinez Cobo, ser 
Tetar general al Organizației pen- 
ru Interzicerea Armelor Nucleare 
rin America Latină, prof. George 

Palade, laureat al Premiului Nobel,

oame-

ședinței 
Kaplan,

prof. Enrico Jacchla, director gene
ral al Centrului pentru Studii 
Strategice din Roma, prof. Glenn 
Seaborg (S.U.A.), laureat al Premiu
lui Nobel, prof. Herman Feshbach. 
președintele Academiei de arte și 
științe din S.U.A., prof. Emanuel 
Merdinger (S.U.A.), prof. Alfonso 
Garcia Robles (Mexic), laureat al 
Premiului Nobel, prof. A. Rahman, 
director general al Institutului Na
țional pentru Știință și Tehnologie 
din India, Zhou Peiyuan, președin
tele Comitetului pentru Știință și . 
Tehnologie din R. P. Chineză, 
membru al Prezidiului Academiei 
Chineze de Științe, Sadruddin Aga 
Khan, președintele “ 
„Bellerive" 
ArisaWa, 
Industrial 
Christos ' 
Mișcării pentru 
țională, pace în lume și dezarmare 
din Grecia, dr. George A. Gregoriu, 
din Grecia, H. Klare, vicepreședinte 
al Academiei de Științe a R. D. 
Germane, președintele Comitetului 
R.D.G. pentru problemele științi
fice ale apărării păcii, prof. A. M. 
Prohorov (U.R.S.S.), laureat al 
Premiului Nobel, Eleonora Mașini, 
președintele Federației Mondiale de 
Studii asupra Viitorului, Vincenzo 
Cappelletti, director general al Insti
tutului enciclopedic din Italia, Ianos 
Szentagthai, președintele Academiei 
Ungare de Științe, prof. Dușan Ne- 
delkovici din Iugoslavia.

In numele participanților români, 
al membrilor Comitetului național 
român „Oamenii de știință si, pacea", 
prof. Ion Ursu. prim-vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, a exprimat satisfacția 
pentru reușita reuniunii, precum și 
adeziunea la principiile documente
lor adoptate în cadrul simpozionului.

Oamenii de știință din România, a 
«pus vorbitorul, puternic preocupați 
de stările de lucruri actuale din Eu
ropa și din lume, uniți în jurul Pro
gramului pentru pace și dezarmare, 
al energicelor inițiative și acțiuni ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu, sînt 
hotăriți să-și intensifice activitatea 
pentru ca nobilele țeluri ale păcii și 
dezarmării să fie cit mai grabnic și 
mai complet transpuse în viață.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că cei ce muncesc pe tărimul științei 
în România sînt deciși să folosească 
pe deplin cadrul și condițiile deose
bit de generoase în care se desfă
șoară în tara noastră mișcarea pen
tru pace a oamenilor de știință sub 
egida Comitetului național român 
„Oamenii de știință și pacea", prezi
dat de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. pentru ca 
știința să servească exclusiv bună
stării. demnității, libertății si ferici
rii tuturor oamenilor acestui pămint.

In încheierea lucrărilor s-a adop
tat textul unei telegrame adresate 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in care se spune :

Participanții la Simpozionul inter
național Pugwash, care a avut Ioc 
la București, dau o înaltă aprecie
re inițiativelor dumneavoastră stă
ruitoare pentru reducerea și înceta-

Comitetului 
din Elveția, Hiromi 

președintele Forumului 
Nuclear din Japonia, 

Marcopulos, președintele 
independență na-

rea cursei înarmărilor și trecerea la 
măsuri autentice de dezarmare. în
deosebi de dezarmare nucleară.

împărtășim aprecierile dumnea
voastră privind răspunderile deose
bite ce revin tuturor oamenilor de 
știință de a pune cuceririle științei 
exclusiv in beneficiul păcii, de a 
acționa pentru prevenirea unui răz
boi nuclear nimicitor, a războiului în 

. general.
Activitatea Comitetului „Oamenii 

de știință și pacea", creat la inițiati
va dumneavoastră și condus de aca
demicianul Elena Ceaușescu-, con
stituie un exemplu grăitor privind 
potențialul celor ce muncesc pe.tări- 
mul științei în domeniul încetării 
cursei înarmărilor 
dezarmării.

Dezbaterile noastre 
la care am ajuns au 
cel mai înalt grad de importantul 
mesaj pe care l-ați adresat simpo
zionului.

Apreciem eforturile dumneavoas
tră stăruitoare pentru oprirea am
plasării de noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune in Europa, 
pentru retragerea și distrugerea ce
lor existente. De asemenea, dăm o 
înaltă prețuire inițiativelor și acțiu
nilor dumneavoastră destinate trans
formării Balcanilor într-o zonă a 
păcii, cooperării și bunei vecinătăți, 
libere de arme nucleare.

(Agerpres)

și înfăptuirii

și concluziile 
beneficiat in

Festival muzical

Excelenței Sale Domnului CHADLI BENDJEDID
Președintele Republicii Algeriene Democratice și Populare, 

Secretar general al Partidului Frontul de Eliberare Națională
ALGER

Cu prilejul aniversării revoluției, vă adresez calde felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului algerian prieten 
noi succese pe calea progresului și prosperității.

Folosesc această ocazie pentru a reafirma convingerea că bunele raporturi 
de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre se vor 
dezvolta tot mai mult. Sînt încredințat, de asemenea, că România și Algeria 
își vor conjuga și intensifica eforturile pe plan internațional pentru 
asigurarea păcii, edificarea unei lumi mai bune și mai drepte, care să 
asigure dezvoltarea liberă și independentă a tuturor națiunilor, pentru 
colaborare și înțelegere in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin 

membru al Comitetului 
cutiv al C.C. al P.C.R., . 
tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a transmis, cu ocazia 
aniversării revoluției algeriene, o te
legramă de felicitare domnului Mo
hamed Benahmed Abdelghani, mem
bru al Biroului Politic, al Partidului 
Frontul de Eliberare Națională, prim-

Dăscălescu, 
Politic Exe- 
prim-minis-

Ziua de 1 noiembrie 
reprezintă o dată cu 
profunde semnificații 
în istoria contempo
rană a Algeriei. Acum 
29 de ani. în munții 
Aures din estul tării, 
grupuri de patrioti 
înarmați au dat sem
nalul luptei de elibe
rare națională, care a- 
vea să fie încununată, 
opt ani mai tîrziu. prin 
proclamarea indepen
dentei Algeriei. în a- 
mintirea acestui eve
niment istoric și ca un 
omagiu adus memoriei 
celor ce și-au jertfit 
viața pentru realizarea 
marelui ideal național, 
poporul algerian mar
chează în fiecare an. 
la 1 noiembrie. „Ziua 
Revoluției".

Deși perioada care a 
trecut de la eveni
mentul aniversat este 
destul de scurtă. Alge
ria a cunoscut în acest 
răstimp adinei trans
formări economice si 
sociale. Ca rezultat al 
eforturilor stăruitoare 
depuse de poporul său 
pentru înlăturarea ur
mărilor celor 130 de 
ani de dominație co
lonială. pe cuprinsul 
tării au fost înălțate 
numeroase fabrici si 
uzine, baraje și hidro
centrale. școli și uni
versități ; un puternic 
avint a luat acțiunea

Luni, 31 octombrie, a avut loc Ia 
Sala de concerte a Radioteleviziunii 
spectacolul de gală al celei de-a V-a 
ediții a Festivalului cintecului pen
tru șoimii patriei, pionieri și școlari, 
organizat de Consiliul 
Organizației Pionierilor, 
cu Radioteleviziunea 
Uniunea compozitorilor.

Festivalul a constituit un nou 
prilej de îmbogățire a creației mu-

National al 
în colaborare 
română și

zicale pentru copii, de promovare a 
unor piese valoroase care, prin conr 
ținutul lor. cultivă dragostea și re
cunoștința celei mai tinere generații 
a tării fată de patrie și partid, fată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit prieten si îndrumător al 
copiilor, față de tovarășa Elena 
Ceaușescu. pentru minunatele condi
ții de învățătură si viață.

(Agerpres)

ministru al_ Guvernului Republicii 
Algeriene 
în care îi 
mai bune 
și succes.
vingerea că guvernele celor două țări 
vor acționa pentru lărgirea și apro
fundarea
cooperare

valorificare a 
subsolului, 
a netrolu- 
furnizează 
sută din 

Algeriei

Democratice și Populare, 
adresează felicitări și cele 
urări de sănătate, fericire 
Totodată, se exprimă con-

relațiilor de prietenie și 
dintre România și Algeria.

Excelenței Sale Domnului KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

Domnule președinte,
Aflind cu deosebită tristețe despre cutremurul de pămînt, produs în 

regiunea Erzerum din Anatolia, care a provccat numeroase victime omenești 
și însemnate pagube materiale, vă adresez sincere condoleanțe, iar familiilor 
îndoliate sentimente de profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

R. S. F. IUGOSLAVIAObiective prioritare ale unui amplu program constructiv
de 
bogățiilor 
în special, 
lui. care 
peste 90 la 
încasările 
provenite din export. 
Astăzi, poporul alge
rian se mindrește pe 
drept cuvînt cu ma
rile rafinării și com
plexe petrochimice de 
Ia Arzew. Alger. Skik- 
da. Anaba, cu combi
natele siderurgice de 
la Diidjeli și Oran. ca 
si cu diferite alte o- 
biective, care au ridi
cat la o viată nouă 
regiuni întregi de la 
țărmurile Mediteranei 
si pînă Ia întinderile 
deșertului saharian. în 
desfășurarea 
vaste opere 
tive un rol 
nant revine 
lui Frontul de Elibe
rare Națională (F.N.L.) 
care mobilizează ma
sele la realizarea sar
cinilor actualului plan 
de cinci ani (1980—
1984) și al cărui con
gres extraordinar a 
subliniat necesitatea 
consolidării în conti
nuare a economiei na
ționale si a propășirii 
tuturor regiunilor 
tării.

în spiritul politicii 
sale consecvente de 
solidari tăie cu popoa
rele care au pășit 
calea dezvoltării

stătătoare. Româ- 
socialistă urmă- 

cu interes si

acestei 
construc- 
determi- 
Partidu-

pe 
de

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Algeriene Democratice și 
Populare, luni după-amiază a avut 
loc. în Capitală, o manifestare cul
turală organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

v r a
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 1 noiembrie, ora 20 — 4 no
iembrie, ora 20. In țară : vremea va fi 
in general caldă. Cerul va fi variabil, 
cu înnorări mai accentuate la începu
tul intervalului, cind vor cădea plăi lo
cale șl burnițe. In nord-estul țării se 
va produce o răcire de scurtă durată 
In timpul căreia vîntul se va intensi
fica. iar în zonele deluroase și la muu*

sine 
nia 
rește 
simpatie succesele ob
ținute de poporul al
gerian în direcția fău
ririi unei vieți noi. 
Prietenia româno-al- 
geriană s-a manifestat 
încă, în anii grei ai 
luptei de eliberare 
națională a Algeriei, 
cînd poporul nostru 
i-a acordat întregul 
său sprijin multilate
ral și a căpătat va
lențe noi după apari
ția pe harta lumii a 
noului stat. în 
răstimp, 
prietenie 
re dintre 
țări 
curs 
dent.

acest 
relațiile de 
și colabora- 
cele doUă 

cunoscut un 
ascen- 

contributie 
aducînd -o

au 
mereu 
o 

deosebită 
convorbirile la cel mai 
inalt nivel, care au 
deschis largi perspec
tive conlucrării pe 
plan politic, economic, 
tehnico-științific și 
cultural. Extinderea 
și diversificarea aces
tei conlucrări, reafir
mate în schimburile 
de mesaje și telegra
me dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Chadli 
Bendjedid. corespund 
pe deplin intereselor 
celor două țări si po- 
'poate. ’ cauzei inde
pendenței. progresului 
și păcii în lume.

Au 
fii I.R.R.C.S. și 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, reprezentanți ai M.A.E.. un 
numeros public.

Au fost de față Saleh-Bey Anisse, 
ambasadorul Algeriei la București, 
membri ai ambasadei.

narțicipat membri ai conduce- 
Ligii române de

te precipitațiile vor fi și sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 2 și 
plus 8 grade, iar cele maxime intre 6 
șl 16 grade. Se va produce ceață, în
deosebi dimineața șl seara. In Bucu
rești : vremea va fi relativ caldă, cu 
cerul temporar noros. La începutul in
tervalului se va produce burniță și 
ploaie slabă. Vîntul va sufla în general 
slab. Temperaturile minime vor oscila 
intre 3 și 6 grade, iar cele maxime în
tre 10 și 13 grade. Dimineața șl seara, 
ceață. (Corneliu Pop, meteorolog de 
serviciu».

Străbătîrid drumurile Iugosla
viei, întîlnești la fiecare pas măr
turii ale transformărilor înnoitoare 
petrecute în anii socialismului. De 
la Dunăre la Marea Adriatică, de 
la Alpii Iulieni în sudul însorit, 
imaginea progresului țării se re
petă în toate așezările urbane, fie 
că este vorba de orașe cu un în
depărtat trecut istoric ori de orașe 
ale căror temelii au fost puse și 
s-au dezvoltat în anii rodnici ai 
socialismului. Industrializarea este 
prezentă prin numeroasele' între
prinderi edificate în toate republi
cile și provinciile autonome, impu- 
nînduise prin utilajele și tehnolo
giile moderne cu care sînt dotate, 
iar unitățile agricole materializea
ză eforturile îndreptate spre așe
zarea acestei ramuri economice pe 
temeliile solide ale mecanizării, 
chimizării și aplicării celor mai 
noi cuceriri ale științei. De la un 
capăt la altul, țara este străbătută 
de mii de kilometri de drumuri 
moderne, de căi ferate electrifi
cate ce străpung masivii muntoși 
și trec peste cursuri de ape, alcă
tuind o rețea densă și modernă de 
legături între republicile și pro
vinciile țării, sco- 
țînd din izolarea ’..............
de altădată nu- . ,
meroase localități Însemnări ae călătorie și zone ale căror 
resurse sînt acum — 
puse în valoare, 
asigurîndu-se dezvoltarea unifor
mă a tuturor regiunilor tării.

Pentru a înfățișa imaginea actua
lă a țării, în comparație cu ceea 
ce era Iugoslavia înainte de elibe
rare, se cuvin evocate cifre și fap
te care vorbesc convingător despre 
drumul străbătut de popoarele 
iugoslave, despre strădaniile lor de 
a ridica țara pe treptele bunăstării 
materiale și spirituale. „Ca să vă 
dați mai bine seama de drumul 
parcurs — ne spunea un reprezen
tant al Camerei Economice Fede
rale — este suficient să menționez 
că intr-o perioadă de mai puțin de 
40 de ani Iugoslavia s-a transfor
mat dintr-o țară agrară înapoiată 
din punct de vedere economic și 
rămasă in urmă din punct de ve
dere tehnic, intr-o țară industrial- 
agrară in plin progres". Aceasta 
este, într-adev.ăr, esența drumului 
parcurs, rezultatul principal al po
liticii Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, îndreptată spre făurirea 
unei economii puternice, avînd ca 
temelie o industrie modernă și 
eficientă, dispunind de o solidă tru a se asigura dezvoltarea în 
bază dlectroenergetică. Ca rezultat,, continuare a forțelor de producție, 

a întregii activități sociale.
în discuțiile avute, gazdele revin 

mereu asupra multilpelor aspecte 
ale legăturilor prietenești româno- 
iugoslave. Ridicate, în anii socia
lismului, pe o treaptă superioară, 
aceste legături s-au dezvoltat con
tinuu în anii trecuți sub impulsul 
hotărîtor al întîlnirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Iosip Broz Tito — și, spre 
satisfacția reciprocă, această operă 
și-a găsit și își găsește continuarea 
prin contactele multiple, prin con
vorbirile 
cel mai 
îndoială 
invitația 
Ceaușescu, o va efectua în Româ
nia tovarășul Mika Șpiliak, pre
ședintele Prezidiului R.S.F.I. va 
înscrie un nou și important mo
ment în dezvoltarea în continuare 
a colaborării prietenești româno- 
iugoslave, in interesul construcției 
socialiste în România și Iugoslavia, 
al bunei vecinătăți și păcii in Bal
cani, Europa și întreaga lume.

tivelor propuse. Este vorba, înain
te de toate, de creșterea producție’ 
de energie electrică, de cărbune, a 
metalurgiei neferoase, chimice, 
dezvoltarea transporturilor fero
viare, a agriculturii, a industriei 
alimentare. O primă fază a trans
punerii în viață a acestui program 
vast, îmbrățișat de întreaga clasă 
muncitoare, de toate popoarele si 
naționalitățile iugoslave, din a că
rui realizare au făcut o sarcină 
prioritară, se încheie Ia sfirșitul 
acestui an. încă de pe acum însă 
există mărturii elocvente ale rezul
tatelor înfăptuirii lui. O primă 
constatare este că a sporit substan
țial exportul și s-a redus importul. 
Din diferite colțuri ale țării; presa 
informează despre darea în folo
sință a unor importante obiective 
economice. Noile centrale electrice 
pe bază de cărbune din Bosnia și 
Herțegovina și Macedonia au spo
rit producția de energie electrică 
în prima jumătate a anului curent 
cu 8,8 la sută față de perioada co
respunzătoare a anului trecut. Alte 
obiective similare se află în faza 
finală a construcției. Concomitent, 
se desfășoară o amplă activitate de 

prospecțiuni geo
logice pentru pu
nerea în valoare 
a bogățiilor sub
solului. Astfel, în 
Bosnia și Herțe
govina, ca și în 
fost identificate 

zăcăminte de cărbune 
date în exploatare noi mine 
cărbuni, în preajma cărora 

construiesc termocentrale. Nu 
mult s-a încheiat construirea

alte zone, au 
bogate 
Și 
de 
se 
de
unei conducte de gaze în lungime 
de aproape 450 kilometri prin care 
sînt. aprovizionate o serie de cen
tre industriale și localități din Ser
bia. La Subotița, in Voivodina, se 
află în faza finală construcția unui 
combinat pentru îngrășăminte chi
mice, cu o capacitate de aproape 
700 000 tone pe an. De curind a 
fost lansată prima platformă mari
timă pentru exploatarea petrolului 
din Marea Adriatlcă, platformă pro
iectată și construită de specialiști 
iugoslavi. Cu ajutorul ei vor fi exe
cutate forări pînă la 7,5 kilometri 
adincime.

Toate acestea exprimă elocvent 
procesul de traducere în viață a 
programului de așezare a econo
miei țării pe baze stabile, la adă
post de oscilațiile determinate de 
criza mondială, preocupările pen

bază dlectroenergetică. Ca rezultata 
în ultimele trei decenii, producția 
industrială a sporit de 15 ori. Tot
odată. producția agricolă a crescut 
de peste două ori în anii socialis
mului.

în prezent, clasa muncitoare, în 
frunte cu comuniștii, desfășoară 
bătălia pentru transpunerea în 
viață a unui program pe termen 
lung, care are ca obiectiv princi
pal să diminueze ' consecințele și 
să pună țara la adăpost de ur
mările crizei mondiale, ale cărei 
efecte s-au făcut simțite și în 
economia iugoslavă. în esență, 
programul propune să asigure o 
dezvoltare echilibrată, armonioa
să și stabilă, reducerea datoriei 
externe, ceea ce implică, îna
inte de toate, sporirea compe
titivității economiei, ridicarea cali
tății produselor și a productivității 
muncii, sporirea rentabilității și 
eficienței. în acest scop, condu
cerea de partid și de stat a orien
tat politica economică spre re
structurarea frontului investiții
lor, care au fost concentra
te cu precădere spre proiectele 
menite să asigure realizarea obiec-

frecvente la nivelul
inalt. Și nu încape

că vizita pe care, la 
tovarășului Nicolae

S. MORCOVESCU
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România: opt medalii la mondialele

de gimnastică

Un succes mult mai mare
decît arată rezultatele tehnice

Bilanțul gimnastelor românce la 
campionatele mondiale este foarte 
bun : un total de opt medalii, dintre 
care una de aur, cinci de argint — 
toate acestea cinei la o diferență 
infimă de cele de aur — și două de 
bronz. Să remarcăm în mod special 
titlul mondial Ia sol, eîștigat cu brio 
de Ecaterina Szabo, titlul de vice- 
campioană a lumii obtinut de foarte 
tinăra echipă a României, precum și 
faptul că numai reprezentantele 
noastre au cucerit medalii la toate 
aparatele, iar la jumătate dintre 
acestea, paralele și sărituri. Cati 
Szabo și Lavinia Agache s-au clasat, 
ambele, pe poziții „de argint", prin 
urmare, cite două sportive pe po
dium. ceea ce n-a mai reușit nici o 
altă echipă Ia recent încheiatele cam
pionate.

Splendida comportare de la Buda
pesta este în definitiv o continuare 
logică a succeselor dobindite de spor
tivele românce in lima mai a acestui 
an. la campionatele europene, cind 
ele își îmbogățiseră palmaresul cu 
nouă medalii (trei de aur, trei de ar
gint, trei de bronz). De pe atunci, 
conducători și specialiști de peste 
hotare erau obligați să presupună 
evoluția ascendentă a tinerelor re
prezentante ale gimnasticii noastre, 
în acest sens șituîndu-se și declara
țiile făcute în luna mai de Iuri Ti
tov, președintele F.I.G. („La viitoa
rele competiții — campionatele mon
diale și turneul olimpic — printre 
fruntașe se vor număra, cu siguran
ță, Ecaterina Szabo și Lavinia Aga
che, acum mari stele"), și Ellen, 
Berg, președinta comisiei tehnice 
feminine a F.I.G. („Școala româ
nească și-a confirmat încă o dată 
clasa. Realizările Nadiel sînt con-

tinuate — în contextul uriașelor pro
grese pe care le face gimnastica — 
de citeva fete deosebit de talentate... 
Echipa României va avea un cuvint 
greu de spus la Mondiale").

Rezultatele româncelor la campio
natele mondiale au fost într-adevăr 
excelente, cum le-au prevăzut spe
cialiștii din tară, ca si numeroși 
tehnicieni de peste hotare, iar opi
nia publică sportivă le-a dat cea 
mai călduroasă apreciere. In realita
te, succesul este chiar mult niai mare 
decît rezultatele tehnice în sine. Iată 

• ce anume indreptătește afirmația de 
mai sus. Mai întîi, să remarcăm că 
realizările formației românești la 
competițiile de virf ale anului 1983, 
campionatele mondiale și cele euro
pene, au avut loc în condițiile în 
care evoluția gimnasticii feminine a 
fost foarte rapidă, in sensul sporirii 
elementelor de mare dificultate și 
risc în exercițiile la toate aparatele, 
ceea ce s-a reflectat evident pentru 
toată lumea și în aprecierile noului 
cod de punctaj. De asemenea, a fost 
vizibilă și sporirea concurentei la 
titluri și medalii, lărgirea cercului de 
contracandidate cu sportive din țări 
care în trecutul apropiat nu emi
teau pretenții la trofee.

Echipa României s-a prezentat 
acum intr-o alcătuire cu totul nouă, 
în fruntea ei se află astăzi două 
gimnaste dintre cele mai bune pe 
care le-a cunoscut acest sport — E- 
caterina Szabo și Lavinia Agache, 
ambele aureolate de succese încă de 
la campionatele europene de senioa
re și junioare. Ele provin de la 
școala Oneștiului. unde au fost cres
cute de Maria Cosma și Mihai Agos- 
ton. în prezent legitimate fiind la 
C.S.S. Cetatea din Deva. Alături de

Ecaterina Szabo

I ■OrȚ
AAB felH|*

Lavinia Agache

ele. alte sportive în plină creștere 
spectaculoasă, pe măsura încetățenită 
în școala românească: Mirela Barbă- 
lată (C.S.Ș. Onești), Laura Cutina 
(Dinamo București), Mihaela Stănu- 
leț și Camelia Renciu (ambele de la 
C.S.Ș. Sibiu).

în 1976, la vremea cînd Nadia 
croia gimnasticii mondiale o albie 
nouă, Ecaterina Szabo abia bătea 
la poarta clasei' întîi din școala 
generală Dar școala noastră de 
gimnastică avea sistemul ei plin 
de prevedere ' — zeci 
anonime, cu dascăli 
fel de anonimi pe 
pregăteau să devină

de fetițe 
poate la 

atunci, se 
campioane. 

Generației Nadiei Comăneci, Teodo
rei Ungureanu și Ancăi Grigoraș i-a 
urmat, fără întrerupere, pleiada Emi
lia Eberle — Dumitrița Turner — 
Melita Riihn — Rodlca Dunca. Acum. 

, galeria trofeelor de primă amploare 
mondială o completează, cu noi me
dalii, Agache și Szabo, Barbălată, 
Cutina, surorile Renciu, Stănuleț și 
alte componente ale lotului de azi, 
în timp ce la centre are loc proce
sul, de-acum clasic, de pregătire a 
echipei „de mîine" — o nouă gene
rație de campioane românce. Evi
dent, în ultimii ani, sistemul, bazat

pe zeci de centre de instruire și pe 
creșterea popularității gimnasticii in 
școii, s-a consolidat, iar corpul de 
antrenori și alți specialiști dovedesc 
o valoare tehnică solidă, în pas cu 
toate progresele internaționale. Una 
dintre mărturii este, spre exemplu, 
chiar conducerea lotului reprezenta
tiv, cu doi antrenori tineri. Adrian 
Goreac și Maria Cosma, care, la pri
mele lor mari competiții — campio
natele europene și mondiale din acest 
an — s-au priceput nu numai să asi
gure o pregătire de prim rang, ci și 
o excelentă dirijare a elevelor lor in 
sălile de concurs.

★
tn rînd cu milioanele de amatori 

de sport din tară, felicităm călduros 
pe componentele echipei României și 
pe antrenorii ei. Odată cu aceste 
campionate mondiale, s-a încheiat 
încă o pagină foarte frumoasă din 
istoria gimnasticii noastre feminine, 
încrezători în talentul și în abnega
ția dovedite de sportive pe timpul 
pregătirii, încrezători în priceperea 
antrenorilor, să le urăm alte succese 
de răsunet la apropiatele Jocuri 
Olimpice, Los Angeles — iulie 1984.

Comentarii 
ale agențiilor de presă

BUDAPESTA 31 (Agerpres). — în 
comentariile pe marginea campiona
telor mondiale de gimnastică, înche
iate duminică, la Budapesta, cores
pondenții 
de presă 
tehnic al 
cit si la 
performanta 
medaliate cu argint în concursul pe 
echipe, care au revenit pe primul 
plan al ierarhiei mondiale, cucerind 
un total de opt medalii șl numărîn- 
du-se 
tiției.

Din 
tă în 
ciștigătoarea a cinci medalii, dintre 
care una de aur — la sol, trei de 
argint — Ia sărituri, paralele și cu 
echipa, și una de bronz — la indi
vidual compus. De frumoase apre
cieri se bucură și 
Agache, prezentă 
premiere de patru

Referindu-se la 
rate, corespondentul agenției Reuter 
notează : „Gimnasta româncă Eca
terina Szabo a prezentat la sol un 
exercițiu pe cit de dificil, pe atit de 
încîntător, executat fără greșeală, 
care i-a adus nota maximă, „zece" 
și titlul de campioană a lumii".

în comentariul agenției France 
Presse se scrie, printre altele : „în 
ultima probă a concursului special 
pe aparate, la sol, micuța gimnastă 
româncă Ecaterina Szabo a fost in
contestabil cea mai bună, cucerind 
medalia de aur".

agențiilor internaționale 
subliniază înaltul nivel 
întrecerii, atit la feminin, 
masculin. Este remarcată 

gimnastelor românce.

printre protagonistele compe-

echipa română este evidenția- 
mod special Ecaterina Szabo,

evoluția Laviniei 
pe podiumul de 

ori.
finalele pe apa-

Valeria MIRONESCU

FOTBAL : Azi, în divizia A
în campionatul diviziei A la fotbal 

se vor disputa marți opt partide ale 
etapei a Xl-a : Rapid — Dunărea ; 
Politehnica Iași — A.S.A. ; F.C. Baia 
Mare — Sportul studențesc : Chimia 
— Universitatea Craiova ; Petrolul — 
Jiul ; C.S. Tîrgoviște — F.C. Argeș î 
F.C. Olt — S.C. Bacău ; F.C. Bihor — 
Steaua. Meciul Dinamo — Corvinul 
a fost amînat. Toate jocurile vor În
cepe la ora 14,00.
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0 strălucită contribuție la promovarea idealurilor 
de pace, înțelegere și colaborare internațională

„Să lie înlocuit echilibrul terorii 
prin echilibrul rațiunii!*

Congresul Partidului Socialist Francez 
si-a încheiat lucrările

Vizitele oficiale de prietenie întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Malta, Egipt, Sudan și Cipru - o nouă 
acțiune politică de mare însemnătate, elocventă ex
presie a consecvenței cu care România socialistă, pre
ședintele țării noastre promovează interesele fundamen
tale de pace și înțelegere ale poporului nostru, aspira
țiile vitale ale întregii omeniri - sînt, în continuare, 
amplu reflectate în presa de peste hotare. Mijloacele 
de informare în masă din diferite țări - ziare, reviste, 
publicații, agenții de presă, posturi de radio și tele
viziune - pun în lumină strălucitele rezultate ale con
vorbirilor șefului statului nostru cu conducătorii țărilor 
vizitate.

Sint evidențiate, in mod deosebit, pozițiile realiste și 
constructive ale României socialiste, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, privind imperativul mobilizării tu
turor popoarelor, a tuturor forțelor iubitoare de pace 
pentru stoparea evoluțiilor primejdioase de pe

arena internațională, pentru soluționarea, exclusiv prin 
mijloace pașnice, prin tratative, a problemelor grave 
existente, pentru stingerea focarelor de conflict și în
cordare, pentru înfăptuirea dezarmării, în primul rind 
a dezarmării nucleare, pentru impulsionarea procesu
lui de dezvoltare, pentru edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Presa de peste hotare ' consemnează manifestările 
călduroase, de înaltă considerație, stimă și respect cu 
care au fost intimpinați, pretutindeni, solii poporului 
român, expresie a prestigiului de care se bucură pe 
plan internațional politica externă clarvăzătoare, 
profund științifică a partidului și statului nostru, al 
cărei neobosit creator și promotor este președintele 
Nicolae Ceaușescu, eminentă personalitate a lumii con
temporane, militant neobosit pentru împlinirea celor 
mai nobile idealuri ale umanității, prodigioasa activi
tate a șefului statului român, pusă în slujba păcii și 
înțelegerii între popoare.

în semn de profund omagiu, cu 
prilejul vizitei oficiale de prietenie 
întreprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Cipru, 
ziarul cipriot „ELEFTHEROTYPIA" 
a publicat un supliment special in
titulat „România 1983“. Pe prima 
pagină, sub portretul președintelui 
Nicolae Ceaușescu. ziarul face un 
călduros elogiu personalității șefului 
statului român, in care. între altele, 
se arată : „l-a fost dat unui om care 
și-a început viata nu ca membru 
al aristocrației, ci în rîndul po
porului său, să-și asume povara 
imensă de a păstra moștenirea ce
lor 2000 de ani de luptă fără 
răgaz pentru libertate și indepen
dentă dusă de națiunea română 
încă din zilele strămoșilor săi 
daci. Numele lui este Nicolae 
Ceaușescu, cel ce încă din fragedă 
tinerețe s-a ridicat împotriva puter
nicilor zilei și a fost întemnițat pen
tru îndrăzneala sa, cel care, de ase
menea, a luptat împotriva invada
torilor naziști, iar acum ține treze 
conștiința națională românească și 
identitatea națională distinctă în lu
mea ce-o înconjoară. Avînd alături 
pe doamna Elena Ceaușescu, om de 
știință și personalitate politică proe
minentă, președintele Ceaușescu pro
movează cu tărie înțelegerea inter
națională și. în acest context, bună
starea și progresul poporului român".

Editat în condiții grafice excelen- 
te, bogat ilustrat, pe parcursul celor 
30 de pagini ale sale, suplimentul 
face o prezentare succintă a țării 
noastre, pHh date geografice și mo
mente din trecutul glorios de luptă 
pentru libertate al poporului român 
— făurirea statului national unitar 
român, constituirea Partidului Comu
nist Român, actul de la 23 August 
1944 — informind totodată despre 
organizarea socială și de stat și 
marile realizări obținute de po
porul nostru. Sint evidențiate îndeo
sebi marile împliniri din ultimii 18 
ani, de cind la conducerea partidului 
a fost ales tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In capitolul „Rolul statelor mid și 
mijlocii" se. subliniază că, în ceea 
ce privește politica externă a Româ
niei socialiste!, „întreaga gîndire și 
activitate practică ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu relevă încrederea 
în rolul constructiv al țărilor mici 
și mijlocii. El crede cu tărie că a- 
ceste state pot contribui la instau
rarea în lumea contemporană a res
pectului pentru principiile indepen
denței și suveranității statelor, ne
intervenției în treburile interne și 
avantajului reciproc, precum și la 
eliminarea utilizării forței și a ame
nințării cu forța". După ce sint pre
zentate inițiative ale țării noastre la 
O.N.U. șr in alte organisme interna
ționale în direcția democratizării 
vieții internaționale, a soluționării 
disputelor dintre state exclusiv pe 
cale pașnică, prin tratative, se evi
dențiază afirmarea constantă de că
tre președintele Nicolae Ceaușescu a 
cerinței ca toate statele, indiferent 
de mărimea și potențialul lor, să-și 
asume responsabilitatea pentru solu
ționarea problemelor internaționale 
și să participe activ, în condiții de 
egalitate deplină, la găsirea de so
luții corespunzătoare propriilor lor 
interese și intereselor tuturor na
țiunilor.

Suplimentul festiv al ziarului 
„Eleftherotypia" se încheie cu un 
capitol consacrat relațiilor dintre Ci
pru și România, relevindu-se im
portanța deosebită a primului dialog 
la nivel înalt româno-cipriot prile
juit de vizita președintelui Spyros 
Kyprianou in țara noastră. în iunie 
1979. în concluzie, se apreciază că 
prima vizită a președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, in Repu
blica Cipru, convorbirile oficiale 
dintre cei doi șefi de stat constituie 
„un nou pas spre atenuarea tensiu
nii internaționale, o contribuție pozi
tivă și constructivă spre întărirea pe 
mai departe a relațiilor dintre Cipru 
și România".

Despre vizita înalților soli ai po
porului român în Cipru au relatat, 
in continuare, agențiile internațio
nale FRANCE PRESSE, ASSOCIA
TED PRESS Și REUTER. Agenția 
FRANCE PRESSE a informat des
pre rezultatele convorbirilor oficiale 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Spyros Kyprianou și despre sem
narea Declarației comune româno- 
cipriote, subliniind că ambele părți 
și-au reafirmat sprijinul pentru o 
soluționare rapidă și pașnică a pro
blemei cipriote, care „trebuie să asi
gure independența, suveranitatea, 
integritatea teritorială, unitatea și 
statutul de nealiniere ale Republicii 
Cipru".

Agenția A.P. a evidențiat primirea 
deosebită făcută tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, iar REUTER a informat 
despre programul vizitei inalților 
oaspeți români în Cipru.

Despre vizita in Cipru a relatat 
și cotidianul elvețian „NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG", care. în articolul 
„Președintele Ceaușescu in Cipru", a 
scos in evidență primirea deosebit de 
călduroasă făcută inalților soli ai po

porului român la Nicosia. Ziarul a 
arătat, totodată, că, anterior, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a vizitat 
Malta, Egiptul și Sudanul. Același 
ziar a informat despre vizita pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Egipt.

Agenția UNITED PRESS INTER
NATIONAL a relatat pe larg des
pre vizita inalților soli ai poporului 
român în Egipt, despre convorbirile 
oficiale dintre președinții Nicoîae 
Ceaușescu și Hosni Mubarak, subli
niind că „România și Egiptul sînt 
țări prietene și au relații politice ex
celente". Prezentind ideile principale 
din Declarația comună cu privire la 
dezvoltarea susținută a cooperării 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Empt, agenția 
pune în evidență sublinierea necesi
tății de a se ajunge cît mai urgent 
Ia negocieri pentru soluționarea pro
blemei palestiniene, pe baza echității 
și a dreptului internațional, de a fi 
intensificate eforturile politico-diplo- 
matice în vederea realizării unei re
glementări globale, juste și durabile 
a situației din Orientul Mijlociu, pre-

Ample relatări 
și comentarii ale presei 

de peste hotare

cum și faptul că aceste negocieri 
trebuie să analizeze toate blănurile 
de pace existente, inclusiv propune
rile formulate de părțile interesate. 
Cei doi președinți — menționează 
agenția în continuare — subliniază 
necesitatea ca reprezentanții legitimi 
ai poporului palestinian să participe 
la toate tratativele consacrate instau
rării unei păci globale, drepte și trai
nice in regiune. După ce subliniază 
faptul că in cursul procesului de pace 
poate fi convotată o conferință in
ternațională sub auspiciile O.N.U., cu 
participarea tuturor părților intere
sate, inclusiv a Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, U.P.I. relevă 
că cei doi președinți își reafirmă 
convingerea că instaurarea unei păci 
globale, juste și durabile în această 
parte a lumii trebuie să se bazeze pe 
retragerea completă a Israelului din 
teritoriile arabe ocupate, pe recu
noașterea drepturilor naționale ina
lienabile, legitime ale poporului pa
lestinian, inclusiv a dreptului său la 
autodeterminare și constituirea unei 
entități naționale, in propriul său te
ritoriu, pe dreptul tuturor statelor și 
popoarelor din zonă de a trăi in in
teriorul unor frontiere sigure, recu
noscute.

Referindu-se la situația din Liban, 
agenția menționată scoate in eviden
ță, faptul că cei doi șefi de stat s-au 
pronunțat pentru respectarea inde
pendenței, suveranității, unității na
ționale și integrității teritoriale ale 
acestei țări, pentru crearea condiții
lor ca poporul libanez să-și rezolve 
singur problemele interne, fără nici 
un amestec din exterior.

Tot agenția U.P.I. a relatat pe larg 
conținutul interviului acordat. în 
preajma vizitei în Egipt, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cotidianului cairot 
„AI Ahram", oprindu-se indeosebi 
asupra pozițiilor exprimate de șeful 
statului român în problema rachete
lor cu rază medie de acțiune din 
Europa. Astfel, sint redate, în citat, 
pasajele prin card tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arată că România se pro
nunță pentru continuarea tratativelor 
sovieto-americane de la Geneva pină 
la realizarea unui acord privind^ opri
rea instalării rachetelor cu rază me
die de acțiune în Europa și trecerea 
la retragerea și distrugerea celor 
existente, precum și cele privind 
transformarea Balcanilor intr-o zonă 
fără arme nucleare și fără baze mili
tare străine.

Rejiefînd principalele idei cuprinse 
în Declarația comună publicată la în
cheierea vizitei înalților soli ai poporu
lui român in Egipt, AGENȚIA TE
LEGRAFICĂ ELVEȚIANĂ A.T.S. 
subliniază că „România și Egiptul 
s-au pronunțat pentru o pace globală 
în Orientul Mijlociu și pentru reali
zarea drepturilor naționale legitime 
ale poporului palestinian, inclusiv 
dreptul său la autodeterminare". Co
mentariul relevă, de asemenea, că 
„președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
pronunțat pentru retragerea urgentă 
și necondiționată a trupelor israelie- 
ne din Liban și pregătirea condițiilor 
propice pentru ca poporul libanez 
să-și poată rezolva singur problemele 
interne". In același timp, se arată că 
„cele două părți doresc ca negocie
rile sovieto-americane de la Geneva 
să se incheie prin renunțarea la am
plasarea rachetelor nucleare cu rază 
medie de acțiune în Europa".

La rîndul său, agenția ASSOCIA
TED PRESS, prezentind Declarația 
comună semnată de președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hosni Mubarak, 
redă pozițiile privind reglementarea 
situației din Orientul Mijlociu, evi
dențiind precizările făcute de șeful 
statului român in toastul rostit la 
dineul oficial oferit in onoarea inal
ților oaspeți. „Președintele Ceaușescu

— scrie agenția — a apreciat că este 
necesar să se acționeze cu mai multă 
fermitate pentru instaurarea unei 
păci globale în Orientul Mijlociu, 
pentru retragerea Israelului din teri
toriile arabe ocupate in 1967, pen
tru soluționarea problemei poporului 
palestinian prin respectarea dreptului 
său la autodeterminare și la consti
tuirea unui stat palestinian indepen
dent. Președintele României s-a pro
nunțat, de asemenea, pentru retrage
rea necondiționată a trupelor israe
liene din Liban, consolidarea înce
tării luptelor și realizarea reconci
lierii naționale între toate forțele din 
Liban. Președintele Ceaușescu ă de
clarat că se pronunță ferm pentru 
organizarea unei conferințe interna
ționale, sub egida O.N.U., la care să 
participe toate părțile interesate, in
clusiv O.E.P.".

Totodată, A.P. pune în evidență 
luările de poziție, exprimate în De
clarația comună semnată de cei doi 
președinți, în importanta problemă a 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune, precizînd că „șefii de stat 
ai României și Egiptului subliniază 
necesitatea de a se - ajunge la un 
acord în cadrai negocierilor de la 
Geneva pentru oprirea amplasării de 
noi rachete cu rază medie de acțiu
ne și, în același timp, pentru retra
gerea și distrugerea celor existente, 
în vederea opririi cursei înarmărilor 
nucleare".
'Aceeași agenție a informat pe larg 

despre' vizita oficială de prietenie a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in Sudan, despre convorbirile oficiala 
dintre șeful sfâttilui român și pre
ședintele Gaafar Mohamed Nimeiri. 
Prezentind ideile principale din De
clarația comună româno-sudaneză, 
A.P. subliniază aprecierea potrivit 
căreia în momentul de față proble
ma crucială pentru Europa o consti
tuie pericolul amplasării, încă în 
acest an, a noilor rachete cu rază me
die de acțiune, ceea ce ar deschide 
calea intensificării cursei înarmări
lor, ar crește primejdia de război. 
„Cei doi președinți au subliniat — 
scrie agenția. Associated Press — ne
cesitatea imperioasă a opririi ampla
sării de noi rachete cu rază medie 
de acțiune in Europa, a retragerii și 
distrugerii celor .existente, a înlătu
rării tuturor armelor nucleare de pe 
continent. Dacă nu se va ajunge la 
un acord sovieto-american pină la 
sfîrșitul acestui an, cele două părți 
consideră că trebuie să se convină 
amînarea amplasării de noi rachete, 
cel puțin pină la sfîrșitul anului 
1984, începutul anului 1985, urmînd 
ca in acest răstimp să fie continuate 
negocierile pentru a se realiza o 
înțelegere". »

Reluind ideile principale din De
clarația comună româno-sudaneză, 
agenția REUTER insistă asupra po
zițiilor exprimate în problemele 
Orientului Mijlociu, subliniind că 
„România și Sudanul se pronunță 
pentru retragerea necondiționată a 
trupelor israeliene din Liban, re- 
afirmind convingerea lor că o regle
mentare globală a situației din Orien
tul Mijlociu poate fi asigurată, de 
asemenea, pe baza retragerii trupe
lor israeliene din teritoriile arabe 
ocupate în 1967, a recunoașterii 
dreptului poporului palestinian la 
autodeterminare și la crearea unui 
stat propriu, independent, a garan
tării securității tuturor statelor din 
regiune". Este reluat, totodată, pa
sajul prin care cei doi președinți se 
pronunță pentru reglementarea po
litică a conflictului dintre Irak și 
Iran.

Despre vizita oficială de prietenie 
a tovarășului Nicolae Ceaușesou, îm
preună ou tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Sudan a informat pe larg și 
AGENȚIA DE PRESĂ DIN QATAR 
Q.N.A., care a evidențiat. îndeosebi, 
pozițiile României socialiste prezen
tate de șeful statului român în ca
drul convorbirilor oficiale cu pre
ședintele Gaafar Mohamed Nimeiri.

La rindul său, cotidianul vest-ger- 
man „SUDDEUTSCHE ZEITUNG" a 
publicat articolul „Președintele 
Ceaușescu in Sudan", consacrat con
vorbirilor oficiale și înțelegerilor rea
lizate privind dezvoltarea și adîn- 
cirea raporturilor de prietenie și co
operare dintre cele două țări. Ace
lași ziar a reluat pasaje ample din 
interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cotidianului egip
tean „Al Ahram", evidențiind pozi
țiile exprimate de șeful statului nos
tru în problema rachetelor cu rază 
medie de acțiune, poziții prezentate 
și de cotidianul britanic „THE 
GUARDIAN".

Ziarul vest-german „FRANKFUR
TER ALLGEMEINE ZEITUNG" — 
care a prezentat, de asemenea, citi
torilor săi interviul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — s-a oprit în 
special asupra aprecierilor făcute de 
.șeful statului român în problemele 
Orientului Mijlociu.

Ziarul britanic „FINANCIAL TI
MES" a scos în evidență, intr-un ar
ticol consacrat vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu în Malta, relațiile strînse 
existente între România și Malta. în 
mod deosebit conlucrarea dintre cele 
două țări la recenta reuniune de la 
Madrid.

(Agerpres)

PARIS 31 (Agerpres). — La Bourg- 
en-Bresse au luat sfirșit lucrările 
Congresului Partidului Socialist 
Francez.

Partidul Comunist Român a fost 
reprezentat la Congresul P.S.F. de 
tovarășul Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R. în ul
tima zi a lucrărilor, congresul a ales 
noul Comitet Director, a aprobat ac
tivitatea desfășurată de conducerea 
partidului și a adoptat o rezoluție 
care subliniază riecesitatea ca parti
dul să joace un rol tot mai impor

tant -în dinamizarea forțelor sociale 
in vederea realizării în Franța a unei 
societăți mai juste și mai drepte.

In încheierea lucrărilor a luat cu
vîntul primul secretar al P.S.F., Lio
nel Jospin, care s-ă referit la sarci
nile ce stau în fața partidului în 
etapa actuală, la necesitatea întăririi 
unității partidului și a tuturor forței 
lor de stingă, chemînd la susținerea 
mai activă a politicii guvernului, a 
inițiativelor întreprinse pe plan in
tern și internațional de către 
Francois Mitterrand, președintele 
Republicii Franceze.

de muncă și de viață în fiecare colț 
al lumii. „In acest secol al explo
rării spațiului cosmic este inadmi
sibil ca foametea, sărăcia, analfa
betismul și bolile să facă ravagii, 
afectind viața unei mari părți a 
populației planetei. Cum ne putem 
minări că am cucerit universul 
apropiat cind ființe umane mor de 
foame si boli si cind mii de nou 
născuți vor creste in condiții inac
ceptabile 1 Sint realități, — arăta 
șeful statului cipriot — care poartă 
fără îndoială pecetea atitudinii de 
confruntare, a intensificării cursei 
inarmărilor".

Semnificative pentru pozițiile ex
primate 
desigur, 
adresate 
spiritul 
pe plan 
ze pentru evitarea înrăutățirii cli
matului politic mondial,. pentru 
trecerea de urgență la măsuri de 

încetare a cursei 
spre prăpastia u- 
nui holocaust nu
clear. „in această 
eră a armelor a- 
tomice 
marele 
al adevărului 
principiile conve- 
membre ale Na
și la care ele 

____  ... fie1 riguros .res
pectate, in special in ceea ce pri
vește angajamentul de a face tot 
ce este posibil pentru întărirea 
păcii și securității internaționale"
— arăta Beji Caid Essbi, minis
trul afacerilor externe al Tunisiei. 
Toate statele, în special cele po
sesoare de arme nucleare, arăta 
vorbitorul, au îndatorirea de a con
tribui la promovarea idealurilor 
pentru care a fost creată Organi
zația Națiuhilor Unite, de a mani
festa o înaltă responsabilitate față 
de propriile popoare, ca și față de 
destinele întregii umanități.

în general, se poate spune că 
necesitatea căutării cu răbdare și 
luciditate a unei ieșiri din actuala 
situație internațională atît de 
îngrijorătoare, încrederea că eta
te le membre ale O.N.U. vor găsi 
drumul spre înlăturarea încordării 
și tensiunii, pentru asigurarea unei 
păci trainice, potrivit năzuințelor 
popoarelor întregii lumi — reven
dicări prezentate la uriașele de
monstrații pentru pace care au loc 
pretutindeni pe glob în aceste zile
— își pun puternic pecetea asu
pra , actualei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. Sînt fapte care 
vin astfel să demonstreze, încă 
o dată, profunda justețe și viabi
litate a pozițiilor promovate cu 
tenacitate și cutezanță de România 
socialistă, de președintele Nicolae 
Ceaușescu și care se înscriu ca o 
contribuție de inestimabilă valoare 
la făurirea unei lumi fără arme și 
războaie, a unei lumi a colaborării 
pașnice, în care toate națiunile 
să-și împlinească visurile de mai 
bine.

la Națiunile Unite sînt, 
și îndemnurile și apelurile 
tuturor statelor ca, în 

angajamentelor asumate 
internațional, să conlucre-

ca,

Corespondență
de la Națiunile Unite

terorii au dus la

Nu încape îndoială, locul pre
dominant în ansamblul lucrărilor 
actualei sesiuni a O.N.U. îl ocupă 
problematica dezarmării, neexis- 
țind intervenție sau luare de pozi
ție din care să nu fie afirmate în
grijorarea față de proporțiile fără 
precedent ale cursei inarmărilor, 
necesitatea unor, măsuri neîntir- 
ziate pentru a se înlătura perico
lul unei conflagrații nucleare, cu 
incalculabilele consecințe ce ar 
decurge de aici — deși nu este mai 
puțin adevărat că unele din aceste 
declarații, emanînd chiar de la pro
motori ai cursei înarmărilor, sînt 
destinate „consumului opiniei pu
blice". Dar chiar și aceasta arată 
că nimeni astăzi nu-și poate per
mite să- ignore voința popoarelor 
de a se trece la măsuri de dezar
mare. Subliniind acest lucru, mi
nistrul de externe al Austriei, Er
win Lane, arăta în cadrul dez
baterilor generale că „pericolul 
războiului nuclear 
aruncă o umbră 
întunecată asupra 
viitorului Pomeni
rii. Mai mult ca 
niciodată, dezvol
tarea armelor nu
cleare combinată 
cu strategia poli
tică a echilibrului
o situație internațională deosebit de 
precară, contribuind la creșterea 
riscurilor unui război nuclear". 
Aceste tendințe periculoase afec
tează securitatea tuturor statelor 
și a tuturor popoarelor — continua 
șeful diplomației austriece — evi
dențiind „însemnătatea capitală a 
transformării echilibrului terorii 
intr-un echilibru al rațiunii".

Proliferarea „pe verticală" și „ori
zontală" a-cursei inarmărilor, uria
șele bugete militare, care totali
zează peste 800 miliarde de dolari, 
frustrînd popoarele de imense 
resurse care ar putea fi îndreptate 
spre soluționarea gravelor proble
me social-economice din lume, au 
fost, de asemenea, incriminate cu 
tărie de numeroase delegații, atît 
în ședințele plenare ale Adunării 
Generale, cit și în Comitetul pen
tru problemele politice și ale se
curității. Așa cum se exprima 
plastic un vorbitor, ;,mașinăria 
militară, cu 'întregul armament 
modern, creată, chipurile, pentru a 
apăra valorile materiale și spiri
tuale ale popoarelor, a devenit 
amenințarea cea mai gravă la 
adresa acestor valori. Dacă nu se 
vor opri la timp, din stăpinii ar
melor, oamenii vor deveni sclavii 
acestora".

Competiția armelor nu numai 
că sporește amenințările la adresa 
păcii, a existenței umane, dar 
abate cuceririle cele mai noi ale 
științei și tehnicii de la scopurile 
lor firești. Relevând o asemenea 
idee. Spyrbs Kyprianou, președin
tele Republicii Cipru, care s-a nu
mărat printre șefii de stat ce au 
luat cuvîntul în cursul dezbateri
lor generale, stăruia asupra fap
tului că resursele irosite în cursa 
inarmărilor ar putea contribui, 
de o manieră- într-adevăr uma
nistă. la ameliorarea condițiilor

nite de țările 
țiunilor Unite 
au aderat să

a sosit 
moment 

ca

Ioan TIMOFTE

PARIS: Întîlnire a reprezentantului P.C.R.
PARIS (Agerpres). — Reprezen

tantul Partidului Comunist Român, 
care a participat la lucrările Congre
sului Partidului Socialist Francez, 
tovarășul Petru Enache. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, s-a în- 
tîlnit cu Paul Laurent, membru al 
Biroului Politic, secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Francez.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. au fost transmise tovarășului 
Georges Marchais. secretar general 
al Partidului Comunist Francez, un 
călduros salut și cele mai bune*

urări de noi succese în activitatea 
Partidului Comunist Francez.

Exprimînd deosebite mulțumiri, 
tovarășul Paul Laurent a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. din partea tovarășului 
Georges Marchais. un salut priete
nesc. urări de sănătate si fericire 
personală, de progres si bunăstare 
poporului român prieten.

Au fost evidențiate relațiile de 
prietenie și solidaritate existente în
tre IVtrtidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Francez, dorința 
comună de a le ‘ dezvolta în viitor, 
în beneficiul celor două țări și po
poare. al cauzei păcii, securității și 
colaborării internaționale.

Vizita delegației
Uniunii Tineretului Comunist în R.P. Chineză

BEIJING 31 (Agerpres). — Dele
gația Uniunii Tineretului Comunist, 
condusă de tovarășul Pantelimon 
Găvănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., care întreprinde o vizită, 
pentru schimb de experiență în 
R.P. Chineză, la invitația Ligii Tine
retului Comunist din această țară, a 
avut convorbiri la C.C. al L.T.C., 
s-a întîlnit cu cadre de conducere 
ale organizației, cu tineri din dife
rite domenii de activitate. Cu acest 
prilej, s-a efectuat un larg schimb 
de opinii și experiență asupra preo
cupărilor tinerilor din Republica So
cialistă România și R.P. Chineză.

S-a relevat cursul mereu ascendent 
al relațiilor de prietenie și colabora
re dintre U.T.C. și L.T.C., ca o ex
presie a bunelor relații existente 
între partidele, țările și popoarele 
noastre, care se desfășoară pe baza 
înțelegerilor convenite la cel mai 
înalt nivel, între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Hu Yaobang, secretar ge

neral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez.

In cadrul convorbirilor s-a ex
primat hotărirea ambelor părți de 
a-și intensifica eforturile pentru 
sprijinirea acțiunilor organizate în 
vederea marcării, în 1985. a Anului 
Internațional al Tineretului, sub de
viza „Participare, Dezvoltare, Pace".

Cu prilejul vizitei delegației 
U.T.C., la Beijing a avut loc un 
miting al prieteniei dintre tineretul 
român și tineretul chinez.

De, asemene^, primul secretar al 
C.C. al U.T.C. a prezentat. în față 
cadrelor Ligii Tineretului Comu
nist din China, ale Federației Tine
retului din întreaga Chină, o expu
nere privind preocupările actuale 
ale tineretului român, participarea 
activă a acestuia, împreună cu toți 
oamenii muncii din țara noastră, 
strîns uniți în jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la opera de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, la traducerea în viață 
a hotăririlor Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale P.C.R.

Reuniunea Comitetului de coordonare al asociațiilor 
internaționale de foști luptători, rezistenți

r
*

*

*

VOINȚA UNANIMA A POPOARELOR:

Lichidarea arsenalelor nucleare, asigurarea păcii 
si înțelegerii internaționale
« t V «

■ >
In R. P. Bulgaria 6-a desfășurat 

t „Marșul păcii 1983", la care au par- 
’ trcipat reprezentante ale organiza- 
I fiilor de femei din Bulgaria, Româ- 
/ nia, U.R.S.S., Ungaria, Cehoslova- 
1 cia. Grecia, Cipru, Austria, R.F.G.,

-1* $
*

și victime
PARIS (Agerpres). — Timp de 

două zile s-au desfășurat, la Paris, 
lucrările reuniunii lărgite a Comite
tului de . coordonare al asociațiilor 
internaționale de foști luptători, re- 
zistenți și victime de război — fede
rația internațională a rezistenților, 
Federația mondială a foștilor comba
tanți, Confederația internațională a 
foștilor prizonieri de război și Con
federația europeană a foștilor com
batanți.

Au fost examinate acțiurtile între
prinse de Comitetul de coordonare

de război
în favoarea dezarmării și păciî șî au 
fost analizate măsuri in vederea or
ganizării și desfășurării unui simpo
zion al foștilor luptători consacrat 
dezarmării, securității și cooperării 
in Europa. Delegația Comitetului ro
mân al foștilor luptători și vetera
nilor de război împotriva fascismu
lui a prezentat în cadrul reuniunii 
poziția țării noastre, concepția și ac
țiunile României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind pacea, 
dezarmarea, și îp primul rind dezar
marea nucleară.

Marșul păcii 1983“
precum și reprezentante ale Fede- | 
rației Democrate Internaționale a ' 
Femeilor, Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat, ale Federa
ției Sindicale Mondiale și ale Con
siliului Mondial al Păcii.

Țările nealiniate cer încetarea neintîrziată 
a intervenției străine în Grenada

î
Liderii partidelor social-democrate din țările Europei J 

ț de nord resping amplasarea

5
I
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I patru zile, organizată de univer- 
’ sitatea din oraș, pe tema „Strate- 
i gia apărării păcii si securității în 
' era nucleară". Vorbitorii au arătat 
I că în actuala situație deosebit de
l----- - ------- ------------------------

STOCKHOLM. - întruniți la 
Harpsunde, lingă Stockholm, liderii 
partidelor social-democrate din ță
rile Europei de nord_ s-au pronun
țat împotriva amplasării pe terito
riul continentului a noilor rachete 
nucleare americane cu rază medie 
de acțiune, pentru realizarea de re
zultate concrete la tratativele- so
vieto-americane de la Geneva', care

de noi rachete nucleare

î

*

*

să permită o reducere substanția
lă și echilibrată a rachetelor nu
cleare existente în Europa. într-o 
declarație 
întrunirii, 
democrate
pentru propunerea privind crearea 
uneț zone denuclearizate în nor
dul Europei.

NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). 
— Biroul de coordonare al țărilor 
nealiniate s-a întrunit într-o ședință 
extraordinară la sediul O.N.U. din 
New York. în comunicatul dat pu
blicității, intervenția militară ameri
cană in Grenada este calificată o 
încălcare a dreptului internațional, 
a independenței, suveranității și 
integrității teritoriale a statului res

pectiv și se cer încetarea neîntîr- 
ziată a intervenției și retragerea tu
turor trupelor străine din Grenada.

Reafirmind solidaritatea țărilor 
nealiniate cu Grenada, biroul de 
coordonare a chemat toate statele să 
respecte suveranitatea acestei țări și 
dreptul ei inalienabil de a-și stabili 
în mod liber sistemul politic și so
cial-economic.

adoptată la încheierea 
liderii partidelor social- 

își reafirmă sprijinul
Puternic cutremur de pămînt în Turcia

Bilanțul provizoriu indică 980 de morți, sute de răniți 
$i 25 OOO de sinistrați

„Sînt necesare acțiuni ferme pentru eliberarea omenirii 
de pericolul unei catastrofe atomice"

OTTAWA. — La Guelph, în pro
vincia canadiană Ontario, au luat 
sfirsit lucrările unei conferințe de

încordată din lume este necesar să 
se facă pași fermi in direcția li
mitării cursei înarmărilor si elibe
rării omenirii de pericolul unei ca
tastrofe nucleare. La încheierea 
conferinței, la Guelph s-a desfă
șurat un „marș al păcii", organi- ■ 
zat de municipalitatea orașului. i

ANKARA 31 (Agerpres). — Potri
vit agențiilor Associated Press și 
Reuter, care citează oficialități tur
cești, pină luni seara au fost înre
gistrați 980 de morți în cutremurul 
care a avut loc duminică dimineața 
în regiunea Erzurum, din estul Tur
ciei. Alte cîteva sute de persoane sînt 
ranițe, iar 25 000 au rămas fără lo
cuințe.

Localitățile cele mai afectate sînt 
Horasan și Narman .din provincia ră
săriteană Erzurum și Sarikamis, din 
provincia Kars.

Autoritățile au luat toate măsurile

pentru salvarea persoanelor rănite șî 
pentru ajutorarea celor rămase fără 
locuințe. Medicamente și convoaie de 
camioane transportând alimente sînt 
trimise spre provincia Erzurum ; un 
fond de urgență de 15 milioane de 
lire turcești a fost deblocat dumi
nică în favoarea regiunii sinistrate 
și numeroase donații sînt anunțate 
din partea . instituțiilor și a popu
lației. Președintele Kenan Evren și 
premierul Biilend Ulusu au sosit 
luni la fața locului, unde se aflau 
deja mai mulți membri ai guver
nului.

încheierea congresului partidului 
de guvernămînt din Madagascar
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ANTANANARIVO 31 (Agerpres). 
— La Antananarivo.) s-au încheiat 
lucrările celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Congresul pen
tru Independența Madagascarului 
(A.K.F.M.), la care au participat 
1 200 delegați din toate regiunile 
țării, precum și oaspeți de peste 
hotare. Partidul Comunist Român 
a fost reprezentat la congres de 
Iulian Ploștinaru, membru al C.C. 
al P.C.R.

în ultima zi a lucrărilor au fost 
alese Comitetul Central și Biroul 
Politic ale partidului. Richard 
Andriamanjato a fost reales pre
ședinte-al A.K.F.M., iar Giselle Ra- 
besahala — secretar general al 
partidului.

Participanții la congres au adoptat 
o serie de rezoluții privind activita
tea viitoare a partidului în viața 
politică, socială și economică a tării.

Rezultatele parțiale ale
BU.ENOS AIRES 31 (Agerpres). - 

Potrivit rezultatelor parțiale date 
publicității la Buenos Aires, Parti
dul Uniunea Civică Radicală a pri
mit cele mai multe voturi în cadrul 
alegerilor legislative desfășurate du
minică în Argentina — informează 
agențiile A.P. și Reuter.

alegerilor din Argentina
Agențiile menționate relevă, că li

derul Partidului Justițialist, Italo 
Luder, a recunoscut înfrîngerea for
mațiunii sale politice.

Alegerije au fost primele brgani- 
zate in ultimii opt ani în Argentina, 
după accesul la putere al militarilor.

O DELEGAȚIE DE ACTIVIȘTI 
[ AI C.C. AL P.C.R., condusă de to- 
| varășul Alexandru Szabo, adjunct 

de șef de secție la CjC. al P.C.R., 
Ia făcut o vizită de documentare și 

schimb de experiență in R. D. Ger
mană, la invitația C.C. al P.S.U.G. 
Delegația’a avut convorbiri la C.C. 

I al P.S.U.G. și comitetele distric- 
I tuale de partid din Cottbus și 

Dresda.
L PRIMIRE LA BEIJING. La 

31 octombrie, Deng Liqun. membru 
al Secretariatului C.C. al P. C. Chi
nez, a primit delegația ziarului 

I „Scînteia", aflată în China in vizită 
de documentare la invitația „Zia- 

| rului Poporului" („Jenminjibao").
DECES. Comitetul Central al 

. P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Su- 
I prem al U.R.S.S. și Consiliul de 
• Miniștri al U.R.S.S. au anunțat în

cetarea din viață, la 31 octombrie, 
I a lui Șaraf Rașidov, membru su-

pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Uzbekistan, membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. — transmite agenția 
T.A.S.S.

I
.,CONFERINȚA ASUPRA DIA

LOGULUI ÎN LIBAN" ș-a deschis ■ 
luni după-amiază la Geneva. Par- 1 
ticină delegații reprezentînd diver- 
sele forte politice din Liban, pre
cum și observatori din Siria și I 
Arabia Saudită. i

CONVORBIRI CHINO-INDIE- i 
NE. La Delhi s-a încheiat cea de-a I 
patra rundă a convorbirilor oficia- 1 
le chino-indiene, părțile apreciind 
convorbirile drept folositoare și | 
favorabile negocierilor viitoare. I 
Au fost discutate aspecte ale pro
blemelor de frontieră și s-a făcut I 
un schimb de păreri asupra coope- | 
rării bilaterale și a unor probleme 
internaționale de interes comun .
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