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LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, PROGRAMELE APROBATE DE COMITETUL

in spiritul tradiționalelor legături de prietenie și bună vecinătate româno-iugoslave, al dorinței

comune de a extinde conlucrarea multilaterală dintre cele două țări și popoare, ieri a început

VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI MIKA ȘPILIAK,
PREȘEDINTELE PREZIDIULUI REPUBLICII SUCIAUSTE FEDERATIVE IUGOSUVIA
Ceremonia sosirii în Capitală
Miercuri, 2 noiembrie, la invitația 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a sosit la Bucu
rești, într-o vizită oficială de prie
tenie în țara noastră, tovarășul Mika 
Șpiliak, președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia.

înscriindu-se în bogata tradiție a 
întîlnirilor româno-iugoslave la ni
vel înalt, noul dialog este salutat cu 
deosebită satisfacție de popoarele 
noastre, cu încrederea că el va da un 
nou impuls dezvoltării colaborării 
dintre cele două țări socialiste ve
cine, în interesul lor reciproc, al pă
cii, progresului, socialismului 
laborării internaționale.

Ceremonia sosirii oaspetelui 
slav are loc la Gara Băneasa, 
dobită sărbătorește. Frontispiciul 
clădirii principale este dominat de 
portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Mika Șpiliak. încadrate 
de drapelele de stat ale României și 
Iugoslaviei. Rețin atenția două mari 
pancarte pe care sî-nt înscrise. în lim
bile română și sirbo-croată. urările : 
..Bun venit in Republica Socialistă 
România tovarășului Mika Șpiliak, 
președintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia !“, 
..Să se dezvolte relațiile de priete
nie și colaborare dintre poporul ro
mân șl popoarele iugoslave !“.

Ora 10. Trenul prezidențial iugo
slav sosește la București.

La coborițe, tovarășul Mika. 
Șpiliak și tovarășa Ștefița Șpiliak au 
fost salutați cu căldură, cu deosebită 
prietenie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. Cei doi președinți și-au 
strîns îndelung mîinile, s-au îmbră
țișat. Tovarășa Elena Ceaușescu a 
salutat Ia rîndul său, cu multă prie
tenie și căldură, pe tovarășa Ștefița 
Șpiliak.

în întîmpinarea înalților oaspeți au 
venit tovarășii Ion Dincă, Constantin 
Olteanu, Gheorghe Pană, Ștefan 
Andrei, Petru Enache, Suzana Gâdea, 
miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., 
alte persoane oficiale.

Erau, de asemenea, de față Dumi
tru Popa, ambasadorul tării noastre 
la Belgrad, și Milos Melovski, amba
sadorul Iugoslaviei la București, pre
cum și membri ai ambasadei.

Președintele Mika Șpiliak este în
soțit, in vizita în țara noastră, de

și co-
iugo- 

împo-

tovarășii Lazar Moisov, secretar fe
deral pentru afacerile externe, Mi
lenko Boianici, secretar federal pen
tru comerțul exterior, președintele 
părții iugoslave in Comisia mixtă de 
colaborare economică și tehnico-știin
țifică, de alte persoane oficiale.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia și Republicii Socialiste 
România.

în continuarea ceremoniei, cei doi 
președinți au trecut în revistă garda 
de onoare.

Pionieri români și copii ai membri
lor Ambasadei R. S. F. Iugoslavia la 
București au oferit președinților 
Nicolae Ceaușescu și Mika Șpiliak, 
tovarășei Elena Ceaușescu și tovară
șei Ștefița Șpiliak, frumoase buchete 
de flori.

După ce au salutat persoanele ofi
ciale prezente, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mika Șpiliak, tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășa Ștefița 
Șpiliak s-au oprit pentru cîteva mi
nute în salonul oficial al Gării Bă
neasa.

Cei doi președinți au luat apoi loc 
într-o mașină escortată de motoci- 
cliști, îndreptîndu-se spre reședința 
ce le-a fost rezervată inalților oas
peți iugoslavi pe timpul șederii in 
țara noastră.

La ' reședință, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut, într-o at
mosferă prietenească, de stimă și 
respect recipboc,' cu tovarășul Mika 
Șpiliak și tovarășa Ștefița Șpiliak.

■ ■ ■ -

începerea convorbirilor
Miercuri, 2 noiembrie, au început, 

la Palatul Consiliului de Stat, con
vorbirile oficiale intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Mika Șpiliak, 
președintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia.

La convorbiri au participat :
Din partea română — tovarășii Ște

fan Andrei, ministrul afacerilor ex
terne, Alexandru Roșu, ministru se
cretar de stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, Constantin Mitea,

consilier al președintelui Republicii, 
Dumitru Popa, ambasadorul Româ
niei la Belgrad. Lucian Petrescu, di
rector 
terne.

Din 
Lazar 
tru afacerile externe, Milenko Boia
nici, secretar federal pentru comer
țul exterior, președintele părții iugo
slave în Comisia mixtă de colaborare 
economică și tehnico-științifică, 
Milos Melovski, ambasadorul Iugo
slaviei la București, Jivoin Iazicl, 
consilier al președintelui Prezidiului 
R.S.F.I., Vladimir Pavicevici, direc-

in Ministerul Afacerilor Ex-

partea iugoslavă — tovarășii 
Moisov, secretar federal pen-

POLITIC EXECUTIV AL C. C. AL P.C.R

pentru progresul economic

Dineu oficial
oferit de tovarășul Nicolae Ceausescu
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si tovarășa Elena Ceausescu
9 9 ’

tor în Secretariatul Federal pentru 
Afacerile Externe, Milan Marinko- 
vici, consilier al Ambasadei Iugo
slaviei la București.

Salutind călduros vizita în țara 
noastră a tovarășului Mika Șpiliak, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a ex
primat, incă o dată, satisfacția de a 
avea împreună un schimb de păreri 
în probleme bilaterale și internațio
nale de interes comun. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a manifestat 
convingerea că această vizită — care 
se înscrie în buna tradiție a întîlniri- 
lor la nivel înalt româno-iugoslave — 
va duce la identificarea de noi posi
bilități în vederea extinderii relații
lor multilaterale dintre Republica So
cialistă România și Republica Socia
listă Federativă 'Iugoslavia.

Tovarășul Mika Șpiliak a mulțu
mit călduros pentru invitația de a 
vizita România, pentru calda ospi
talitate cu care a fost intîmpinat, 
subliniind că vede în aceasta o nouă 
mărturie a vechii și puternicei prie
tenii româno-iugoslave, in dezvol
tarea căreia un rol determinant au

avut președinții Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito. Președintele Pre
zidiului Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia a dat glas satis
facției de a se întîlni și a avea 
convorbiri cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a stabili, de comun 
acord, noi căi și modalități concrete 
de extindere și aprofundare a 
colaborării dintre Iugoslavia și 
România.

în timpul primei runde a convor
birilor oficiale, desfășurate sub sem
nul dorinței reciproce de lărgire și 
întărire a bunelor raporturi româno- 
iugoslave, s-a procedat la o infor
mare reciprocă în legătură cu pro
blemele pe care le rezolvă cele două 
țări in asigurarea mersului lor îna
inte pe calea progresului și bună
stării, a edificării noii orînduiri so- - 
ciale în România și Iugoslavia.

Examinindu-se, în continuare, sta
diul relațiilor de colaborare pe mul
tiple planuri dintre cele două țări,

Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. a dezbătut și aprobat, in 
ședința de marți, proiectul de plan 
pe anul 1984 și o serie de programe 
de mare amploare și de o deosebită 
însemnătate pentru progresul eco
nomic și social al țării. Elaborate 
pe baza hotăririlor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, sub directa îndrumare și 
cu contribuția esențială a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, proiectul de 
plan pe anul viitor și programele 
aprobate urmăresc adincirea proce
sului de dezvoltare intensivă a eco
nomiei naționale, prin accentuarea 
laturilor calitative, de eficiență ale 
creșterii economice. Este imperati
vul actualei etape a construcției so
cialiste in țara noastră ; este ce
rința fundamentală pusă de secre
tarul general al partidului în fața 
comuniștilor, 
popor.

Orientat în 
care asigură 
a hotăririlor Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale parti
dului. proiectul Planului național 
unic de dezvoltare economico-so- 
cială a României pe anul 1984 con
centrează eforturile și energiile 
creatoare ale oamenilor muncii, ale 
întregului popor spre dezvoltarea 
dinamică și eficientă a economiei 
naționale în anul viitor. El asigură, 
prin prevederile sale, creșterea 
neîntreruptă a forțelor de produc
ție, extinderea bazei de materii pri
me și sporirea gradului de va
lorificare a acestora, dezvoltarea 
agriculturii, ridicarea nivelului 
tehnic și calitativ al produselor, 
utilizarea cu eficientă maximă a 
fondurilor de investiții, reducerea 
consumurilor materiale si extinde
rea utilizării recurselor refolosibile, 
sporirea mai w>idă a productivi
tății muncii și reducerea cheltuieli
lor materiale. Pe aceste căi trebuie 
să se realizeze creșterea susținută a 
venitului național — temelia trai
nică a dezvoltării generale a tării 
și ridicarea nivelului de trai al 
populației.

Practic, 
proiectului 
marchează 
de 1983. Ca și în acest an, o 
portantă deosebită se acordă 
ducției fizice, în funcție de 
sînt fundamentați și indicatorii de 
producție în expresie valorică, creș
terea producției fizice urmînd să 
fie realizată îndeosebi pe seama ac
centuării gradului de utilizare a ca
pacităților de producție aflate în 
funcțiune. Merită menționat, tot
odată. că o orientare de bază a 
proiectului de plan pe anul viitor 
o constituie creșterea susținută a 
exporturilor și raționalizarea im
porturilor.

Aceleași cerințe de bază ale îm
binării organice, dinamice a latu
rilor cantitative cu cele calitative 
ale dezvoltării caracterizează toate 
secțiunile proiectului de plan. 
Bunăoară. în ce privește producția 
agricolă, obiectivele prevăzute tin 

^seama de măsurile stabilite prin

a întregului nostru

direcțiile determinante 
înfăptuirea neabătută

indicatorii de bază ai 
de plan pe anul 
creșteri importante

1984 
față 
im- 

pro- 
care

programul de autoaprovizionare te
ritorială, de sarcinile rezultate din 
programele suplimentare și de pre
vederile programului national cu 
privire la realizarea unor recolte 
sigure si stabile. După cum. in do
meniul cercetării științifice, dez
voltării tehnologice și introducerii 
progresului tehnic pe anul 1984, o- 
biectivele care au fost nominaliza
te sint axate pe cerințele dimi
nuării mai accentuate a importuri
lor, reducerii consumurilor de ma
terii prime, materiale și energie, 
creșterii productivității muncii și 
îmbunătățirii substanțiale a calită
ții și competitivității produselor.

De bună seamă, înfăptuirea tu
turor acestor prevederi are în ve
dere creșterea producției materiale, 
a venitului național și ridicarea in 
continuare, pe această bază, a bu
năstării întregului popor — pre
ocupare constantă a partidului nos
tru, a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. în acest 
sens, pentru anul 1984 șînt stabilite 
prevederi care asigură majorarea 
veniturilor populației, îmbunătăți
rea aprovizionării cu mărfuri și a 
serviciilor, continuarea programu
lui construcției de locuințe. De fapt, 
după cum a apreciat Comitetul Po
litic Executiv, realizarea, în ansam
blu, a prevederilor planului pe anul 
viitor va asigura creșterea în con
tinuare a forțelor de producție, 
sporirea avuției naționale, ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor, determinînd mo
dificări importante în profilul ge
neral al tuturor domeniilor 
economice 
noastră.

Dealtfel, 
minate și , 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
deși au o desfășurare mal largă 
decît anul 1984, prezintă o caracte
ristică comună — și anume, preve
derea unor măsuri și acțiuni con
crete. de mare amploare, menite să 
asigure afirmarea mai puternică a 
calității noi, superioare în toate do
meniile de activitate, să imprime 
un suflu nou, revoluționar efortu
rilor colectivelor dș oameni ai mun
cii îndreptate spre sporirea produc
ției materiale și a eficienței econo
mice. Dispunem azi de o puternică 
și modernă bază tehnică, creată în 
cea mal mare parte în ultimii 15 
ani ; de asemenea, avem cadre cu 
0 înaltă calificare tehnico-profesio- 
nală, capabile să foloseașcă cu in
dici superiori utilajele și mașinile 
moderne aflate în întreprinderi. 
Esențial este ca în toate ramurile 
economiei naționale, in toate între
prinderile, consiliile de conducere, 
toți oamenii muncii, în calitate de 
proprietari, producători și benefi
ciari, să acționeze cu cea mai mare 
răspundere pentru ca mijloacele 
tehnice și resursele materiale 
încredințate să fie folosite gospodă
rește și valorificate superior, pen-

$i sociale din
vieții 
tara

exa-toate programele 
aprobate de Comitetul

(Continuare în pag. a II-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, miercuri, la 
Palatul Consiliului de Stat, un dineu 
oficial în onoarea tovarășului Mika 
Șpiliak, președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, și tovarășei Ștefița Șpiliak.

La dineu au luat parte tovarășii 
Constantin Dăscălescu. Iosif Banc, 
Emil Bobu, Nicolae Constantin. Ion

Dincă, Alexandrina Găinușe. Petre 
Lupu, Constantin Olteanu, Gheorghe 
Pană, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Radulescu, Ștefan Andrei. Miu 
Dobrescu, Petru Enache, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ion 
Ursu, alte persoane oficiale.

Au luat parte tovarășii Lazar Moi- 
sov, secretar federal pentru afacerile 
externe, Milenko Boianici, secretar 
federal pentru comerțul exterior, pre
ședintele părții iugoslave în Comisia 
mixtă de colaborare 
tehnico-științifică,

economică și 
celelalte persoane

oficiale care îl Însoțesc pe președin
tele Prezidiului Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia în vizita sa 
în țara noastră.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Belgrad și ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

în timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, cei 
doi președinți au rostit toasturi, ur
mărite cu interes și subliniate cu vii 
aplauze de asistență.

NICOLAE CEAUSESCU
Stimate președinte Mika Șpiliak,
Stimată tovarășă Ștefița Șpiliak,
Tovarăși și prieteni,

Îmi este deosebit de plăcut ca. în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de 
Stat si al guvernului, precum si al meu personal, să vă 
adresez un cordial salut tovărășesc și să vă urez, și în acest 
cadru, un călduros bun venit pe pămintul patriei noastre.

Continuind frumoasa tradiție a întîlnirilor româno- 
iugoslave la nivel înalt, vizita pe care o faceți constituie 
o ilustrare a bunelor relații dintre țările, partidele si 
popoarele noastre, a dorinței comune de a le asigura. în 
continuare, un cadru tot mai larg. Noi apreciem că 
există mari posibilități pentru ca. prin eforturi comune, 
relațiile româno-iugoslave să cunoască o dezvoltare și 
mai puternică, în toate domeniile, în folosul deplin al 
țârilor și popoarelor noastre. Dorim ca aceste relații să 
constituie. în toate privințele, un exemplu de raporturi 
intre țări socialiste vecine, care colaborează și cooperea
ză multilateral, într-un spirit de deplină egalitate, de 
stimă si respect reciproc, pentru edificarea noii ortnduiri 
si făurirea unei vieți libere, independente si fericite 
pentru popoarele lor. In cadrul convorbirilor pe care 
le-am început astăzi am exprimat hotărîrea noastră de 
a face totul pentru ca această conlucrare să devină tot 
mai strinsă — convinși că ea corespunde intereselor de 
progres ale României și Iugoslaviei și constituie o con-
(Continuare in pag. a III-a)

MIKA ȘPILIAK
Stimate președinte Ceaușescu,
Stimată tovarășă Ceaușescu, 
Dragi prieteni,

Vă mulțumesc pentru cuvintele calde de bun venit. 
Aici, noi ne simțim bine, înconjurați de această ambianță 
plăcută, de prietenii români si de ospitalitatea dumnea
voastră, manifestată Ia orice pas.

Cuvintele dumneavoastră, tovarășe președinte, dedicate 
prieteniei lugoslavo-române, exprimă aceleași sentimente 
cu care noi venim in această vizită. Îmi face plăcere să 
repet că asemenea întîlniri au devenit o tradiție in rela
țiile noastre. Aceasta demonstrează nivelul de înțelegere, 
de respect și încredere dintre noi. deoarece întotdeauna 
am realizat contactele noastre cu convingerea că. pentru 
vecini cum sintem noi, ele constituie valori de 
nătate vitală.

In slujba acestor interese, dumneavoastră și 
tele Tito ati colaborat activ ani de zile, le-ati 
multe intilniri. aici și in tara noastră. Vizita 
voastră de anul trecut în Iugoslavia a constituit un nou 
impuls pentru dialogul reciproc util privind colaborarea 
continuă, dialog pe care-I continuăm și cu acest prilej.

De aceea cred că vom folosi șl această intiinire a 
noastră in modul cel mai bun posibil. Totodată, colabo
ratorii mei și eu ne bucurăm că aici vom putea face 
cunoștință cu cele mai noi realizări ale poporului român 
prieten in construcția socialistă a tării. Aceasta cu atit

o insem-

președin- 
consacrat 
dumnea-

(Continuare in pag. a III-a)
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ÎN INDUSTRIE• I^^B ÎN AGRICULTURĂ
Prin buna folosire a tractoarelor

ARĂTURILE ADÎNCI DE TOAMNĂ
executate în ritm mai intens!

Ne aflăm intr-o perioadă in care in toate uni
tățile economice se fac intense pregătiri pen
tru a se asigura cadrul optim desfășurării din 
plin, in condiții de eficiență superioară, a ac
tivității din anul viitor. In adunările ge
nerale, oamenii muncii dezbat sarcinile de pion 
pe 1984 și hotărăsc cele mai potrivite măsuri 
pentru utilizarea cit mai judicioasă a mijloace
lor tehnice ți resurselor materiale de care dis-

pun, pentru realizarea producției ți a exportu
lui, pentru ridicarea calității ți sporirea compe
titivității produselor, pentru creșterea mai 
centuată a

ac- 
productivității muncii, pentru redu-

cerea mai substanțiala a cheltuielilor de produc
ție și îndeosebi a celor materiale.

Ancheta noastră in citeva unități industriale 
a urmărit răspunsul la trei întrebări :

1. Care este stadiul pregătirii producției anului viitor ?
2. Ce măsuri tehnice și organizatorice au fost adoptate ?
3. Ce

© Pînă în seara zilei de 1 noiembrie au fost executate arături adînci de toam* 
nă pe 1 751 000 hectare, reprezentând 41 la sută din suprafața prevăzută.

® Prin folosirea cu randament maxim a tractoarelor, această lucrare de bază 
pentru recolta viitoare să se încheie pînă la 10 noiembrie I

COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA

Măsuri care garantează creșterea productivității 
muncii și ridicarea calității produselor

Interlocutor : ing. Mircea Penescu, 
director tehnic.

1. Consiliul oamenilor muncii, con
ducerea tehnică a combinatului au 
stabilit un program concret pentru 
pregătirea producției anului 1984, in 
care se prevede, printre altele, anali
za în detaliu a aspectelor legate de 
realizarea producției fizice, pe sorti
mente și din punct de vedere calita
tiv, precum și a problemelor legate 
de încadrarea tuturor sectoarelor de 
muncă în consumurile și în cheltuie
lile de producție planificate. Astfel, 
au fost stabilite o serie de măsuri în 
vederea dezvoltării capacității unor 
laboratoare și dotarea lor cu apara
tura adecvată, îmbunătățirea opera
țiunilor de control al calității pe în
tregul flux de producție. Prin apli
carea acestor măsuri devine posibilă 
asigurarea fabricării cantităților de 
metal prevăzute, la nivelul tehnic și 
calitativ stabilit, în condițiile redu
cerii cheltuielilor de producție, a 
consumurilor materiale planificate.

2. întrucît pentru anul 1984 sînt 
prevăzute o seamă de creșteri, mai 
cu seamă la producția de oteluri cu 
caracteristici superioare, s-au impus 
o serie de măsuri care vizează in 
principal creșterea productivității 
muncii. Avem în vedere utilizarea 
completă a capacităților de produc
ție și punerea in funcțiune a noi in
stalații siderurgice, prin care să se 
poată asigura producții mai mari 
de metal. De asemenea, pregătim 
asimilarea a șapte noi tehnologii de 
lucru, destinate realizării unor oțe
luri cu caracteristici superioare. In 
același timp, prin programul nostru

de fabricație am prevăzut în anul 
viitor să grupăm campaniile rle la
minare pe loturi mai mari de pro
duse și să corelăm corespunzător 
producția din oțelării cu programul 
de laminare, în așa fel incit in vii
tor să fie evitate stagnările în pro
ducție și crearea unor stocuri de la
minate care au termene de livrare 
mai Îndepărtate. Prevedem, de ase
menea, extinderea tehnicii de calcul 
electronic în conducerea proceselor 
tehnologice de încălzire la cuptoarele 
adinei de la laminorul de 1 300 mm, 
precum și la elaborarea și tratarea 
oțelului în vid și in alte locuri.

3. Pentru o mai bună desfășurare 
a procesului de producție in oțelării, 
este necesar să îmbunătățim dotarea 
cu parcul necesar de garnituri, an
sambluri de turnare, oale de fontă 
și zgură. Cu sprijinul Ministerului 
Aprovizionării Tehnico-Materiale va 
trebui să luăm măsuri concrete in 
vederea creșterii greutății de prelu
crare a fierului vechi livrat oțelă- 
riilor, în așa fel îneît greutatea volu
metrică a acestuia să ajungă la cir
ca 1.3 tone pe mc, ceea ce ar 
influența reducerea timpului de 
încărcare a cuptoarelor și a du
ratei de elaborare a șarjei de 
oțel. Totodată, solicităm sprijinul 
pentru realizarea in condiții cores
punzătoare a reparațiilor prevăzute 
pentru 1981 la furnalul nr. 6, la 
unele cuptoare de la oțelării, la ma
șina de aglomerare nr. 2 și la alte 
însemnate capacități siderurgice. 
Este vorba mai ales să fim ajutați 
pentru a ne fi asigurate piesele de 
schimb și cărămizile refractare ne
cesare.

INTREPRINDEREA DE CONSTRUCȚII NAVE

Șl UTILAJ TEHNOLOGIC TULCEA

Acțiuni mai energice pentru asigurarea 
neintîrziată a proiectelor de execuție

probleme trebuie urgent soluționate in această perioadă ?

de fabricație pentru construcția sec
țiilor si a blocsecțiilor de corp și 
suprastructură, pe tipuri de nave și 
categorii de secții si blocsectii, ceea 
ce permite o specializare a forma
țiilor de lucru și mecanizarea lucră
rilor de sudură, cu influente pozi
tive asupra creșterii productivității 
muncii.

3. Problema care trebuie soluțio
nată urgent în această perioadă este 
aceea a aprobării preturilor de pro-

INTREPRINDEREA DE FIRE SINTETICE „MELANA" BOTOȘANI

ducție Ja sortimentele prevăzute !n 
planul pe 1084, cum sint cele pentru 
nava de 7 500 tdw, cu motor lent, și 
la cargoul de 15 000 tdw. Noi sintem 
pregătiți să începem incă din a- 
ceastă lună fabricația producției ce 
se va finaliza anul viitor, lansarea 
fabricației fiind insă condiționată de 
stabilirea preturilor de producție — 
operație care cade în sarcina Cen
tralei industriale navale și a Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini.

In decembrie - la nivelul ritmurilor superioare 
din ianuarie 1984 I

Sute de mecanizatori lucrează
în schimburi prelungite și de noapte

Ca urmare a unor acțiuni respon- 
bine coordonate, săptămma 

trecută și in această sâptămină, in 
toate cele 14 consilii agroindustriale 
din județul Buzău efectuarea arătu
rilor adinei de toamnă a devenit o 
preocupare de bază, fapt ce a deter
minat o substanțială recuperare a 
restanțelor acumulate. Astfel, dacă 
la 25 octombrie suprafața arată era 
de circa 26 000 hectare, realizările de 
pînă aseară, 2 noiembrie, însumau 
peste 63 000 hectare din cele 144 298 
hectare planificate. „Pentru a ne în
cadra in termenul stabilit — ne spu
ne inginerul Mihai Petrescu, directo-

sabile,
rul' trustului județean al S.M.A. — 
lucrăm cu 2 040 de tractoare m pri
mul schimb, cu 1 108 in schimb pre-

BUZĂU

lungit și cu 251 în schimbul doi. Tn- 
cepind din această săptSmină. circa 
80 la sută din parcul de tractoare este 
folosit numai la arat, fapt ce ne va 
permite să atingem ți să depășim vi-

Interlocutor : ing. Constantin Duțu, 
director

1. La această dată planul este no
minalizat In întregime, dar la unele 
sortimente mai sînt unele probleme 
de lămurit. Bunăoară, la cargoul 
de 15 000 tdw, proiectantul — 
ICEPRONAV Galați — nu a defini
tivat pînă la această dată proiec
tarea. Fiindcă lipsesc proiectele, nu 
putem asigura condiții tehnico-ma- 
teriale de execuție a navei respec
tive. Urgentarea proiectării este cu 
atit mai presantă dacă se are în ve
dere faptul că ciclul de fabricație 
este destul de mare, iar timpul pen
tru pregătirea fabricației, datorită 
complexității navei, este îndelun
gat. De asemenea, o parte din com
ponentele navei urmează să fie asi
milate în țară, ceea ce necesită 
timp. Trebuie să precizez, totodată,

pre-că este foarte greu să vorbim în 
tfent despre corelarea indicatorilor 
de plan economici șl financiari pen
tru noul an de plan, Întrucît la o 
serie de produse nominalizate în 
planul pe 1984 na avem proiecte de 
execuție și nu au fost stabilite pre
țurile de producție,

2. în vederea pregătiri! fabrica
ției. am început realizarea albume
lor pentru comanda automată a de
bitării tabelelor la navele noi. S-au 
elaborat, de asemenea, proiecte și a 
Început executarea SDV-urilor spe
cifice fiecărui produs. în același 
timp, pentru produsele Ja care avem 
proiecte de execuție am elaborat teh
nologia de fabricație. Trebuie să se 
retină că încă din această lună în
cepem fabricația unor produse noi, 
prevăzute în planul anului viitor. 
Am reorganizat, de asemenea, fluxul

Interlocutor : ing. Mihai Șeremel, 
director.

1. Mai mare cu aproape 10 la sută 
față de sarcinile prevăzute pe 1983, 
producția din anul viitor a unității 
noastre se află intr-un stadiu avan
sat de pregătire. Avem asigurate 
peste 90 la sută din materiile prime 
de bază și auxiliare, ultimele con
tracte — cu Combinatul de fire și 
fibre sintetice din Săvinești — ur
mind a se încheia săptămina viitoare. 
Cît privește necesarul de piese de 
schimb, am contractat peste 60 la 
sută din volumul necesar pe intregul 
an. iar acțiunea se va finaliza cel 
tirziu la începutul lunii decembrie. O 
situație mult mai bună față de anii 
anteriori înregistrăm și in ce privește 
stabilirea riguroasă a- normelor de 
consum pentru fiecare produs, inclu
siv a consumurilor de energie elec
trică și termică. Totodată, ca urma
re a insistenței cu care am acționat 
și acționăm- pentru contractări, la 
această oră avem perfectate contrac
tele pentru întreaga producție plani
ficată a se livra pieței interne, pre
cum și pentru un important volum 
de fire destinat exportului.

2. Dispunem de pe acum de toate
condițiile tehnico-organizatorice pen
tru ca producția anului 1984 să încea
pă in cele 
mult decit 
cembrie a 
la nivelul 
din luna 
propus ca 
rim productivitatea muncii 
20 Ia sută față de nivelul 
în anul 1983. Iată cîteva din_ ,___
le inițiate pentru înfăptuirea aces
tui. obiectiv. In atelierul de vopsi - 
torie se lucrează intens la comple
tarea cartelelor de culori pentru 
toate sortimentele ce le vom pro
duce în anul următor. Totodată, de
punem eforturi pentru terminarea 
instalației de aer instrumental pu
rificat in secția vopsitorie. pentru 
dotarea tuturor electromotoarelor de 
mare putere cu sisteme de pornire 
economicoase. Se cuvine menționat 
Si faptul că pină la sfirșitul anului 
vor încheia cursurile de pregătire 
profesională un număr de peste 
1 200 oameni ai muncii din între-

. prinderea noastră. Prin asemenea 
măsuri și acțiuni vom asigura rea-

mai bune condiții. Mai 
atit, încă din luna de- 
acestui an vom lucra 
ritmurilor 

ianuarie ■ 1984, 
in anul viitor

superioare
Ne-am 

să spo- 
cu 17— 
realizat 
acțiuni -

liza-nea 1?. termen și în condiții de 
calitate superioară a producției fi
zice planificate.

3. Cu o singură excepție, putem 
vorbi și de o justă corelane intre 
indicatorii economici și cei finan
ciari. Vreau să spun că nu vom mai 
avea situații, cind la producția- 
marfă ne înscriam cu depășiri, in 
tump ce Ja producția fizică ori la 
aJți indicatori înregistram nereali- 
zări. Excepția se referă la poziția de 
plan denumită „alte produse", care 
în cazul unității noastre are o pon
dere de aproape 9 la sută in pro
ducția anului viitor. Considerăm că 
trebuie să se renunț» cu desăvirșire 
la această poziție de plan prin care 
se creează, posibilitatea unor sub
terfugii economico-financiare.

Din răspunsurile la întrebările 
noastre rezultă că în cele trei 
unități industriale s-au întreprins 
o serie de acțiuni pentru pregătirea 
activității economice din anul 
viitor. Totuși, mai sînt anumite 
neclarități, mai sint probleme de 
soluționai in legătură cu desfa
cerea producției și aprovizionarea 
tehnico-materială, cu corelarea 
unor indicatori economici si finan
ciari. Deoarece timpul care a mai 
rămas pină la sfirșitul anului este 
scurt, se dovedește absolut nece
sară prezenta specialiștilor din 
centralele si ministerele de resort 
la fata locului. în întreprinderi, 
pentru rezolvarea efectivă, pînă la 
capăt, a tuturor problemelor aflate 
încă in suspensie, astfel incit noul 
an să găsească unitățile economice 
respective cu toate pregătirile în
cheiate.

Executarea. arăturilor adinei de toamnă la C.A.P. Glodeanu Sărot, județul 
Buzău

* • i
L. fel.

teza zilnică planificată de 7 723 hec
tare. Deși pămintul este tare, uscat, 
toți mecanizatorii acordă o deosebită 
atenție efectuării unor arături de ca
litate și realizării viteze^ zilnice pla
nificate".

Afirmațiile de mai sus au acope
rire in fapte. Ne-am convins de 
aceasta cu prilejul unui raid de o zi 
și o noapte prin citeva consilii agro
industriale care au de arat mari su
prafețe de teren.

în consiliul agroindustrial Balta 
Albă, din cele 12 740 hectare au fost 
arate 6 000 hectare. Directorul S.M.A. 
Balta Albă, Ion Manolache, ne-a pre
cizat : „în primul schimb și in 
schimb prelungit se lucrează cu 247 
tractoare, iar in schimbul al doilea 
cu 20 de tractoare, ceea ce ne per
mite să realizăm și să depășim viteza 
zilnică de 640 hectare. Ne-am asigu
rat din timp acumulatorii, am revi
zuit instalațiile electrice, astfel incit 
noaptea arăm la fel de bine ca și 
ziua". Nu același lucru ne-a putut 
spune directorul S.M.A. Rimnicu 
Sărat, Ion Mînzală, care, „uitincl* că 
fără faruri nu se poate ara noaptea, 
a alergat săptămina trecută după 
acumulatori, becuri și abia acum a 
trecut la lucrul in schimbul de noap
te,. Pentru această „alergătură", con
ducerea trustului județean al S.M.A. 
l-a sancționat.

Atingerea și depășirea vitezei teh
nice de lucru sint, în această săptă- 
mînă, principalul obiectiv al mecani
zatorilor de la S.M.A. Pogoanele, 
Datorită unei largi mobilizări de for
țe manuale la tăierea cocenilor de 
porumb și folosirii atelajelor la trans
portul lor, s-a asigurat un front larg 
de lucru tractoarelor, creindu-so 
astfel condiții ca arăturile să fie În
cheiate pe cele 11 950 hectare pină la 
10 noiembrie. „Lucrăm cu 250 trac
toare in schimbul I și prelungit și cu 
57 tractoare in schimbul doi — ne 
spune directorul S.M.A. Pogoanele, 
inginer Aurelian Gheorma. Deși con
dițiile de lucru nu sînt ideale, cali
tatea arăturilor este bună".

Hotărîrea mecanizatorilor buzoieni 
de a nu depăși termenul limită — 
10 noiembrie — șt de a efectua arături 
de calitate este dublată in aceasta 
sâptămină de ample acțiuni de mobi
lizare a forțelor satelor la eliberarea 
terenurilor de coceni și alte resturi 
vegetale. Sint create astfel condiții 
ca, în 24 de ore, in județul Buzău să 
fie arate 7 800—8 000 hectare.

SteUan CHIPER 
corespondentul „Scînteii"

Anchetă realizată de S. CERBU, 
N. AM1HULESE1 ți S. A1LENEI 
corespondenții „Scînteii

Foto : E. Dichiseanu

Programe de mare însemnătate pentru 
progresui economic și social al țării

(Urmare din pag. I)
tru a se obține maximum de rezul
tate pe planul creșterii șl ridicării 
calității producției, sporirii produc
tivității muncii și al eficienței eco
nomice.

în acest cadru. Programul privind 
îmbunătățirea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, reducerea 
consumurilor de materii prime și 
de energie și valorificarea superi
oară a materiilor prime și materia
lelor in perioada 1983—1985 și pină 
în 1990 cuprinde orientări noi, esen
țiale. Deosebit de important în 
această privință este că programul 
abordează problemele calității ca 
un tot unitar, intr-o viziune com
plexă, imbinînd cerința Îmbunătă
țirii caracteristicilor tehnico-con- 
structive, de fiabilitate ale produ
selor, cu aceea a perfecționării 
structurilor de fabricație și avînd 
in vedere condițiile economice, de 
eficiență ale realizării produselor : 
consumuri, productivitate, costuri, 
grad de valorificare a materiilor 
prime, eficiență la export. De ase
menea, programul stabilește un sis
tem complex de măsuri și răspun
deri în legătură cu asigurarea cali
tății, începind cu activitatea de cer
cetare și concepție, de proiectare, 
care trebuie să țină seama de cele 
mai recente cuceriri ale științei și 
tehnicii pe plan mondial. In acest 
sens, reține în mod deosebit aten
ția indicația dată de Comitetul Po
litic Executiv potrivit căreia, ținin- 
du-se seama de potențialul de cer
cetare de care dispunem, de nivelul 
tehnic de dotare al industriei noas
tre, la un anumit procent de pro
duse nivelul calitativ să se situeze 
peste actualul nivel mondial, să-l 
devanseze, pentru a asigura pe 
această cale creșterea permanentă 
a competitivității produselor româ
nești la export,

în strinsă legătură cu acest pro
gram se înscrie si proiectul de 
Decret privind aprobarea unor mă
suri pentru normarea consumurilor 
de materii prime, materiale, com* 
bustibili și energie. Noul proiect de 
act normativ stabilește nivelurile- 
llmită ale indicatorilor de normare 
a consumurilor de materii prime, 
materiale, combustibili și energie pe 
anul 1984 pentru o serie de produ
se și activități din diferite ramuri 
ale economiei naționale. Prevede-

rile acestui proiect de decret — 
aprobat de Comitetul Politic Exe
cutiv — sînt menite să instituie 
ordine în vederea optimizării 
consumurilor materiale și energe
tice, gospodăririi resurselor mate
riale și aprovizionării tejinico- 
materiale, care, cum se știe, repre
zintă condiții esențiale ale spcriril 
eficienței economice.

Pornind de la cerința sublimată 
cu putere de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională 
a partidului că făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
înaintarea țării spre comunism și 
ridicarea nivelului de trai al po
porului Impun realizarea unei 
înalte productivități a muncii, Co
mitetul Politic Executiv a aprobat 
in acest sens un program de mare 
însemnătate. Este vorba de Progra
mul privind creșterea mai accen
tuată a productivității muncii și 
perfecționarea organizării și nor
mării muncii în perioada 1983—1984 
și pînă în 1990. Corespunzător 
acestui program — pe baza moder
nizării continue a tehnologiilor de 
fabricație, extinderii mecanizării 
și automatizării producției, intro
ducerii metodelor moderne de con
ducere, folosirii cit mai complete 
a capacităților de producție și a 
forței de muncă, ca și prin alte 
măsuri — urmează să se asigure 
dublarea, în cițiva ani, a produc
tivității- muncii. Deosebit de mo
bilizator 
la sfîrșitul acestui 
ajungem din urmă, sub 
nivelului productivității 
unele țări dezvoltate din punct de 
vedere economic. Este un obiectiv 
de mare însemnătate economică, 
cu profunde rezonanțe patriotice, la 
înfăptuirea căruia sint chemați 
să-și aducă contribuția oamenii 
muncii din toate ramurile econo
miei naționale. Un bun prilej 
pentru stabilirea măsurilor concre
te ce trebuie luate in acest sens în 
fiecare întreprindere îl constituie 
adunările generale ale oamenilor 
muncii, aflate în curs de desfășu
rare. care au Înscrise ca un punct 
distinct pe ordinea de zi dezbaterea 
și adoptarea programelor de măsuri 
pentru creșterea mai accentuată a 
productivității muncii.

înscriindu-se în preocupările con
stante ale partidului nostru pentru 
ridicarea nivelului de trai. Progra
mul privind aplicarea măsurilor de

este obiectivul ca, pînă
1 ___ '...1 cincinal, să

aspectul 
muncii,

autoconducere șl autoaprovizionare 
pentru asigurarea unei bune apro
vizionări a populației cu produse 
agroalimentare și bunuri industriale 
de consum pe perioada 1 octombrie 
1983 — 30 septembrie 1984, exami
nat și aprobat de Comitetul Politic 
Executiv, cuprinde o serie de mă
suri pentru buna aprovizionare cu 
produse agroalimentare și indus
triale specifice fiecărui sezon, in
tr-o gamă sortimentală diversifica
tă, de calitate, in concordanță cu 
nivelul și structura veniturilor 
populației, cu măsurile de sporire 
a retribuției în anii 1983—1984. Re
tine atenția faptul că la dimensio
narea cantităților de bunuri alimen
tare propuse s-au avut în vedere 
cerințele determinate de o alimen
tație echilibrată, diferențiată in 
funcție de structura populației, ra
mură de activitate, efortul fizic, lo
cul de muncă și domiciliu, din lo
calități urbane sau rurale, precum 
și măsurile pentru gospodărirea 
cit mai judicioasă a resurselor 
de produse agroalimentare desti
nate aprovizionării populației, com
baterea fermă a oricărei tendințe 
de risipă și forme de speculă, res
pectarea strictă a preturilor da 
mercurial.

Deosebit de important este, da 
asemenea, și Programul de produ
cere a semințelor și materialului 
săditor in România in perioada 
1984—1985 — examinat și aprobat 
de Comitetul Politic Executiv — 
program prin care se urmărește ge
neralizarea mai rapidă a celor mal 
valoroase soiuri și hibrizi, cu po
tențial productiv ridicat și însu
șiri calitative superioare, condiție 
importantă a creșterii producțiilor 
agricole și a ridicării eficienței în 
acest important sector al economiei 
naționale.

în ansamblul lor, proiectele de 
acte normative și programele dez
bătute și aprobate de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. ates
tă cu putere consecvența cu care 
partidul nostru, secretarul său ge
neral transpun în viată hotăririle 
Congresului al XII-lea și Confe
rinței Naționale ale P.C.R., ilus
trează locul central pe care îl ocu
pă în ansamblul politicii partidu
lui nostru problematica economi
că, domeniu care constituie baza 
dezvoltării multilaterale a patriei 
socialiste, a ridicării bunăstării ma
teriale și spirituale a întregului 
popor.

Producții mult sporite, pe musuru hărniciei.
competenței și răspunderii in

Oamenii muncii din agricultura județului Olt. cu toate condițiile 
climatice mai puțin favorabile din acest an. au obținut la o serie de 
culturi cele mai mari recolte din ultima perioadă, iar in zootehnie rea
lizează importante creșteri atit la efective, cit și la producția de carne 
șl lapte. în intrecerea dintre județe, aceste rezultate situează județul 
Olt printre primele din țară.

Iată cum au evoluat în ultimii trei 
ani producțiile medii la hectar la

două culturi cu mare pondere — po
rumbul și floareâ-soarelui :

Anii Porumb știuleți 
— kg la hectar —

Floarea-soarelui 
— kg la hectar —

1981 3 881 1 559
1982 5 430 1 753
1983 6 014 1 863

„Rezultatele din acest an se dato- 
resc, în bună măsură, implicării pu
ternice a întregului activ de partid 
in realizarea prevederilor cuprinse în 
programele din agricultură, hărniciei 
mecanizatorilor, cooperatorilor, lu
crătorilor din I.A.S., a specialiștilor 
agricoli — ne-a spus tovarășul Vasile 
Bărbulescu, prim-secretar al Comite
tului județean Olt al P.C.R. în ce 
privește cultura plantelor de cîmp, 
am acționat în vederea aplicării cu 
strictele a tehnologiilor impuse de 
condițiile climatice din acest an agri
col : asigurarea densităților optime, 
executarea de lucrări diferențiate de 
Întreținere a culturilor, irigații, fer
tilizare și erbicidare. Am inițiat ac
țiuni în vederea generalizării în toa
te unitățile agricole a metodelor de 
muncă practicate și a experienței 
cooperativei agricole din Scornicești, 
care, după cum se știe, realizează an 
de an producții mari. Experiența 
C.A.P. Scornicești s-a extins în toate 
unitățile din consiliul agroindustrial 
din care face parte, urmind să se ge
neralizeze in tot județul".

agroindustrial, care au avut posibili
tatea să cunoască direct, de la sursă, 
elementele tehnologiei. Eficiența 
acestor acțiuni s-a făcut simțită prin 
dublarea, față de anul trecut, a pro-

RezuKatele 
acestui an agricol — 
prilej de învățăminte

Sub acest aspect, ne vom referi 
cele ce urmează cu deosebire la po
rumb, cultură care ocupă in județul 
Olt peste 88 000 hectare. De bună 
seamă, analiza producțiilor obținute, 
mai ales in condițiile climatice din 
acest an, ar fi lipsită de obiect dacă 
nu s-ar trage învățămintele cuveni
te. Din discuțiile avute la comitetul 
județean de partid, ca și cu pre
ședinți de consilii agroindustriale și 
specialiști de la direcția agricolă și 
din unități, am reținut că recoltele 
obținute sint strins legate de răspun
derea cu care fiecare cooperator, 
mecanizator, inginer și activist de

ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL OLT

în

munco
însămînțarea propriu-zisă a acestor 
culturi. Mare accent s-a pus, totoda
tă. pe. calitatea arăturilor de toam
nă, pe stabilirea incă de pe acum a 
celor mai productivi hibrizi de po
rumb pentru fiecare zonă, in funcția 
de rezultatele obținute pe loturile 
experimentale.

Tehnologiile aplicate 
de fruntași — preluate 

de cît mai multe unități
Demn de relevat este că. aplicînd 

tehnologiile pentru porumbul în cul
tură intensivă, cooperatorii din Scor
nicești au obținut pe 700 de hectare, 
in condiții de neirigare. cea mai 
mare producție : 24 400 kg știuleti la 
hectar. Este de fapt un rezultat al 
unor preocupări perseverente ale oa
menilor muncii din această unitate 
pentru creșterea potențialului pro
ductiv al solului prin aplicarea de în
grășăminte naturale și chimice, a- 
mendamente, scarificări și afinări, 
făcindu-1 să producă mai mult decît 
cel mai bun cernoziom. Experiența 
de aici a fost preluată și de celelalte 
unități agricole din acest consiliu

ducției medii de porumb la hectar pe 
intregul consiliu agroindustrial Scor
nicești.

Dealtfel, și alte unități agricole din 
județ, imbrățișînd experiența coope
ratorilor din Scornicești, au obținut 
în acest an producții mari la porumb 
și la alte culturi. Amintim printre 
acestea cooperativele agricole Ștefan 
cel Mare, Ianca, Vădastra, Vâdăstri- 
ța, Gostavățu, Grojdibodu, Studina, 
Obîrșia, Colonești, Priseaca și.altele, 
în preluarea experienței s-a urmărit 
ca tehnologiile aplicate la Scornicești 
să fie adaptate la condițiile specifice 
locale. în acest scop s-a pus un ac
cent deosebit pe experimentări și 
cercetări aplicative pe loturi demon
strative.

în acest sens se detașează, prin re
coltele realizate. C.A.P. Ștefan cel 
Mare, din consiliul agroindustrial 
Ianca. Aici, prin folosirea hibrizilor 
de mare productivitate și aplicarea 
corectă a udărilor și a lucrărilor de 
întreținere a culturilor, s-au obținut 
14 240 kg știuleți de porumb la hectar. 
Merită menționat, totodată, că în 
consiliile agroindustriale Corabia. Vi
șina și altele s-au obținut producții 
bune de fasole, soia și sfeclă de za
hăr în cultură dublă. La C.A.P. „Uni
rea" din Corabia, bunăoară, pe tere
nurile insămînțate după recoltarea 
griului s-au realizat 950 kg de fasole 
la hectar și 1 450 kg de soia la hec
tar. De asemenea, in județ au fost 
însămințate suprafețe întinse cu po
rumb in cultură dublă, după orz, un 
șir de unități recoltind "peste 10 000 
kilograme de știuleți la hectar.

partid șt-a făcut datoria la locul de 
muncă, de-a lungul Întregului an 
agricol. De aceea, nu întimplător sînt 
consilii agroindustriale sau unități 
vecine cu condiții apropiate, dar care 
au realizat recolte diferite. în consi
liul agroindustrial Ianca. in sistem 
irigat s-au obținut 9 800 kg porumb 
știuleți la hectar, pe cind in consi
liul agroindustrial Vișina, tot in sis
tem irigat, producția a fost de 6 706 
kg la hectar. Situații asemănătoare 
se înregistrează și în condiții de ne- 
irigare : 5 990 kg la hectar la Spineni 
și 3 420 la Drăgănești.

Diferente in ce privește produc
țiile realizate există și între unități, 
în consiliul agroindustrial Ianca, de 
exemplu, C.A.P. Ștefan cel Mare a 
realizat 14 240 kg de porumb știuleți 
la hectar, C.A.P. Ianca — 12 000 kg, 
C.A.P. Grojdibodu — 9 000 kg, iar 
C.A.P. Oriea — numai 7 300 kg. Ceea 
ce au comun aceste unități sint pă- 
mînturile bune, amenajările pentru 
irigații, dotările cu mașini agricole, 
faptul că au dispus de îngrășăminte 
în cantitățile cerute de tehnologie și 
de sămință de calitate ; ceea ce le 
diferențiază insă poate fi rezumat în 
citeva cuvinte pe care ni le-a spus 
tovarășa Maria Mitrică, președinta 
consiliului agroindustrial : „Modul 
cum se aplică sau nu tehnologiile 
stabilite".

Da bună seamă, Învățămintele care 
s-au tras in toate unitățile agricole 
din județ n-au rămas simple consta
tări. La culturile de toamnă, greșe
lile au fost corectate începînd 
asolamentele, arăturile, lucrările 
pregătire a terenului și sfîrșind

Activitatea din zootehnie — 
pe un făgaș bun

în primele nouă luni ale acestui an, 
in județul Olt, față de aceeași peri
oadă a anului trecut, s-au realizat 
mai mult cu 155 400 hectolitri de lap
te și 2 631 tone de carne. Doi sînt 
factorii care au determinat acesta 
sporuri de producție : primul — mă
rirea efectivelor de vaci cu lapte din 
prăsilă proprie cu 12 000 de capete ; 
al doilea — obținerea, in medie, de la 
fiecare vacă, a 342 litri de lapte in 
plus, față de primele trei trimestre 
ale anului 1982. în ce privește crește
rea producției de carne, ea se dato
rează asigurării și folosirii raționale 
a furajelor.

Sporirea producției zootehnice este 
legată strins și de aplicarea altor mă
suri. Pe baza unui program inițiat 
de comitetul județean de partid, s-a 
organizat pășunatul pe o perioadă 
mai lungă și au fost organizate ta
bere de vară pentru vaci și tineret 
de prăsilă. Totodată, pentru creșterea 
potențialului productiv al pășunilor, 
în acest an au fost insămîntate peste 
3 000 de hectare. Concomitent cu 
aceste acțiuni, unitățile agricole s-au 
îngrijit cu răspundere de recoltarea 
și depozitarea furajelor pentru iarnă. 
Comparativ cu anul trecut, stocurile 
de furaje in cooperativele agricole 
sint mai mari cu 11 000 tone fin, 
27 000 tone suculente și 26 000 tone 
grosiere. Și nu-i vorba numai de 
creșteri cantitative, ci și de anumite 
modificări calitative în structura 
culturilor furajere, predominante 
fiind leguminoasele, lucerna și tri
foiul și, incepînd din acest an, tifo
nul, un furaj nou, cu calități deose
bite.

Experiența și rezultatele bune ob
ținute in acest an de oamenii muncii 
din agricultura județului Olt de
monstrează că prin aplicarea cu 
strictețe a tehnologiilor, prin folosi
rea cit mal eficientă a pămîntului, a 
întregii baze tehnico-materiale, prin 
muncă bine organizată și plină de 
răspundere se pot obține producții 
superioare, în orice condiții de 
climă.

cu 
de 
cu
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Jn timpul convorbirilor oficiale

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu ÎNTÎLNIRE PROTOCOLARĂ
(Urmare din pag. I)
tribuție la cauza păcii si colaborării 
internaționale.

Ca tari socialiste europene — si. 
mai ales, ca țări situate în aceeași 
zonă, a Balcanilor — România si 
Iugoslavia au multe interese comu
ne. Popoarele noastre sint profund 
interesate să conlucreze activ pen
tru ca în regiunea în care trăiesc, 
in Europa și in lume să fie instaurat 
un climat trainic de încredere și 
colaborare, care să le dea posibilita
tea să-și consacre plenar eforturile 
in direcția propășirii lor economice 
și sociale, în condiții de liniște și 
pace.

După cum este cunoscut, in viața 
Internațională s-a ajuns la o încor
dare deosebit de gravă. Cunoaște o 
intensificare fără precedent cursa 
inarmărilor, îndeosebi nucleare, se 
mențin și se agravează vechile con
flicte și apar altele noi, se recurge 
cu prea multă ușurință la forță și la 
amenințarea cu folosirea forței, la 
încălcarea drepturilor suverane ale 
popoarelor Ia libertate și indepen
dență. Toate acestea pun tot mai 
grav in primejdie viața popoarelor, 
pacea și securitatea lumii.

Iată de ce problema fundamentală 
a epocii noastre este oprirea cursei 
inarmărilor, trecerea la dezarmare, și 
în primul rind la dezarmarea nu
cleară, asigurarea păcii în intreaga 
lume. Acum este mai necesar ca 
oricind ca popoarele, forțele înainta
te de pretutindeni să-și întărească 
colaborarea și solidaritatea, să acțio
neze tot mai unite în vederea opri
rii agravării încordării internaționa
le, a cursului spre catastrofă nuclea
ră, pentru reluarea și afirmarea po
liticii de destindere, de colaborare și 
respect al independenței naționale, 
de pace.

Ne pronunțăm ferm pentru oprirea 
amplasării noilor rachete cu rază me
die de acțiune în Europa, pentru 
retragerea și distrugerea celor exis
tente. Apreciem că trebuie făcut totul 
pentru realizarea unei înțelegeri în
tre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americii, privind oprirea 
amplasării rachetelor eu rază medie 
de acțiune, retragerea și distrugerea 
celor existente. După părerea noas
tră, propunerile care s-au făcut, și 
de o parte și de alta, deschid posibi

Toastul tovarășului Mika Șpiliak
(Urmare din pag. I)
mai mult cu cit dezvoltarea din 
România vecină, prietenă a consti
tuit întotdeauna obiectul atenției și 
interesului nostru.

Aș putea enumera multe exemple 
ale succeselor colaborării iugoslavo- 
române. Ca să amintesc doar unele, 
este vorba de sistemul Porțile de 
Fier I si Porțile de Fier II ca ac
țiuni comune ale constructorilor 
noștri.

Desigur, noi nu am epuizat încă 
toate posibilitățile, toate potențiale
le reale de care dispunem in dome
niul colaborării. Acest lucru l-am 
constatat și astăzi in cursul convor
birilor noastre. Dispunem de o ex
periență bogată ciștigată prin muncă 
comună și o putem aplica și mai 
bine în toate domeniile colaborării 
noastre — politic, de partid, econo
mic, tehnic, cultural, in zona de 
frontieră și altele.

Cu alte cuvinte, ca țări vecine, 
Iugoslavia și România întrunesc toa
te condițiile pentru a se bucura in
tr-o măsură și mai mare de binefa
cerile comunicării directe, ale schim
bului de experiență și de cunoștințe. 
Ca două țări în curs de dezvoltare, 
pri r-o mai strînsă conexiune a ero

ilor pot fi atenuate dificultățile 
se află și în fața noastră și in 
dumneavoastră. Printr-o colabo- 

,-e multilaterală și reciproc utilă, 
epublica Socialistă Federativă Iugo

slavia și Republica Socialistă Româ
nia pot confirma și in viitor că tră
săturile specifice și deosebirile nu 
constituie un obstacol atunci cind 
sintem convinși de necesitatea co
laborării egale in drepturi pe plan 
internațional.

Atenția reciprocă pe care o acor
dăm dezvoltării multilaterale a mi
norităților noastre naționale — din 
Iugoslavia și din România — consti
tuie un important și permanent fac
tor al prieteniei și colaborării unor 
buni vecini. ■ 

lități reale pentru a se ajunge la un 
acord corespunzător, echitabil, in ca
drul negocierilor de la Geneva.

Trebuie să respingem cu fermitate 
teza după care amplasarea noilor ra
chete va grăbi realizarea unei înțe
legeri și va asigura pacea și secu
ritatea. Este necesar să spunem des
chis popoarelor că instalarea noilor 
rachete va duce la intensificarea și 
mai puternică a înarmărilor, va mări 
și mai mult pericolul unui război, al 
unei catastrofe nucleare. In același 
timp, prin amplasarea noilor rachete 
se încalcă prevederile tratatului de 
neproliferare, se creează un prece
dent periculos, care deschide, de 
fapt, calea proliferării armelor nu
cleare. Acei conducători de stat și 
oameni politici care acceptă ca pe 
teritoriul țărilor lor să fie amplasate 
rachetele cu rază medie de acțiune 
își asumă o grea răspundere, nu 
numai față de propriile popoare, dar 
și față de pacea și viața tuturor na
țiunilor, a întregii omeniri. Secu
ritatea și pacea nu se pot realiza, 
prin noi armamente, ci prin reduce
rea acestora și realizarea unui echi
libru la un nivel cît mai scăzut.

Popoarele europene sînt vital inte
resate ca în Europa să nu se am
plaseze noi rachete, ci să se treacă la 
înlăturarea celor existente și la asi
gurarea unei securități bazate pe o 
Europă fără arme nucleare.

România a salutat cu satisfacție 
încheierea cu succes a reuniunii de 
la Madrid, realizarea unui consens 
privind organizarea, la începutul 
anului viitor, a Conferinței pentru 
încredere, securitate și dezarmare in 
Europa. Este deosebit de important 
să se continue eforturile pentru con
solidarea și dezvoltarea rezultatelor 
obținute, pentru făurirea unei Eu
rope unite, a păcii și colaborării — 
ceea ce va avea un rol important 
asupra întregii vieți mondiale.

România se pronunță ferm pentru 
dezvoltarea colaborării între toate 
statele din Balcani, pentru soluțio
narea, pe calea tratativelor, a pro
blemelor care mai există intre unele 
din aceste țări și pentru dezvoltarea 
unei largi colaborări bilaterale și 
multilaterale, pentru transformarea 
regiunii noastre într-o zonă a 
Păcii și colaborării, lipsită de 
arme nucleare și fără baze militare 
străine. în acest scop, considerăm

Dragi prieteni,
In acest spațiu comun balcanic și 

in Europa, relațiile iugoslavo-româ- 
ne demonstrează că principiile de la 
Helsinki pot deveni o parte compo
nentă a vieții și comportamentului 
dintre țări. Acestea sint relații ale 
respectului reciproc al independenței, 
integrității teritoriale și neamestecu
lui in treburile interne, ale egalită
ții in drepturi. Pentru Iugoslavia 
ele înseamnă și un atașament față 
de Carta Națiunilor Unite și față de 
politica de nealiniere. De la aceste 
principii pornim în făurirea relații
lor cu vecinii și cu toate celelalte 
țări.

Normele comportamentului inter
național, pe care trebuie să le res
pecte toate țările membre ale comu
nității mondiale, sînt tot mai frec
vent încălcate in mod fățiș sau in
terpretate prin prisma propriilor in
terese. în lume se amenință tot mai 
mult cu forța, sînt frecvente agresiu
nile, intervențiile, amestecul în tre
burile altora. Izbucnesc crize, deschi- 
zînd spațiu pentru noi conflicte răz
boinice. Agravarea relațiilor dintre 
marile puteri amenință in mod pri
mejdios destinderea in lume și pa
ralizează aproape toate canalele în
țelegerii și colaborării internaționale. 
In cursa înarmărilor se întreprind 
noi acțiuni tot mai primejdioase.

Popoarele, îndeosebi cele din Eu
ropa, sint tot mai mult apăsate de 
sentimentul nesiguranței generale, 
deoarece in umbra armelor cu greu 
poate exista pace și liniște. De aceea 
Ia Madrid, îndeosebi prin interme
diul grupului de țări neutre și neali
niate din Europa, Iugoslavia a ple
dat pentru convocarea cît mai ur
gentă a Conferinței europene pentru 
măsuri de încredere și dezarmare. 
Pentru această importantă reuniune 
de la Stockholm ne pregătim cu cea 
mai mare atenție. O asemenea aten
ție și sprijin acordăm oricărei ini

că este necesară organizarea unei 
intilniri la nivel înalt a tuturor sta
telor din această zonă, pentru a ac
ționa impreună in realizarea dorin
țelor popoarelor noastre de a trăi în 
colaborare și pace.

Ne pronunțăm pentru renunțarea 
la forță și la amenințarea cu folo
sirea forței in soluționarea diferite
lor probleme. Considerăm că este 
necesar să se facă totul pentru a 
se pune capăt conflictelor existente 
și pentru soluționarea problemelor 
numai și numai pe calea tratative
lor pașnice. în acest spirit, Româ
nia se pronunță ferm pentru solu
ționarea problemelor din Orientul 
Mijlociu pe calea tratativelor, 
pentru organizarea unei conferințe 
internaționale, cu participarea tutu
ror țărilor interesate, care să ducă 
la realizarea unei păci trainice și 
juste, la rezolvarea problemei 
palestiniene, inclusiv la realizarea 
unui stat palestinian independent. 
Ne pronunțăm, de asemenea, pentru 
retragerea necondiționată a trupe
lor isrăeliene din Liban, pentru suc
cesul conferinței privind realizarea 
unei înțelegeri între toate forțele 
libaneze, în vederea asigurării inde
pendenței, integrității și unității 
Libanului.

Considerăm că este necesar să se 
facă totul pentru încetarea con
flictului militar dintre Iran șl Irak 
și rezolvarea problemelor dintre 
cele două țări pe calea tratativelor, 
pornindu-se de Ia respectul inde
pendenței și suveranității ambelor 
state, de la interesele păcii și secu
rității in această regiune.

Avîrid în vedere situația gravă 
a țărilor în curs de dezvoltare, 
considerăm că este necesar ca ele 
să-și întărească solidaritatea și cola
borarea, să acționeze mai unite 
pentru stabilirea unei strategii co
mune în tratativele cu țările dez
voltate, pentru soluționarea problemelor subdezvoltării, ale redu
cerii dobînzilor și datoriilor, pentru 
realizarea noii ordini economice 
mondiale.

România dezvoltă larg relațiile cu 
toate statele, fără deosebire de o- 
rinduire socială. Ne pronunțăm ferm 
pentru afirmarea în relațiile dintre 
toate statele a principiilor deplinei 
egalități in drepturi, respectului in
dependentei si suveranității națio

țiative care poate orienta pe o cale 
constructivă convorbirile cu privire 
la dezarmare. Repet, tovarășe pre
ședinte, că noi apreciem foarte mult 
angajarea dumneavoastră in această 
direcție. De asemenea, sîntem gata 
la orice efort care ar duce la crearea 
unor zone recunoscute pe plan inter
național ale păcii în Balcani. De 
aceea dezvoltarea colaborării multi
laterale a țărilor balcanice are pen
tru noi o însemnătate mult mai 
largă. Sintem convinși că ideea țări
lor balcanice de a se crea în acest 
spațiu o zonă a păcii și colaborării, 
fără arme nucleare, exprimă intere
sul vital al tuturor popoarelor și ță
rilor din Balcani. Pentru aceasta 
sprijinim eforturile depuse în Bal
cani în această direcție, iar la rindul 
nostru vom aduce o contribuție ac
tivă.

Stabilitatea Internațională este 
amenințată șl de profunda criză 
economică mondială. Ea afectează 
cel mai mult țările în curs de 
dezvoltare, îndeosebi pe cele cu cea 
mai slabă dezvoltare dintre ele. 
Relațiile de inegalitate din sfera 
economică internațională fac ca 
cei săraci să devină și mai săraci. 
Aceștia sînt privați de condițiile 
pentru o dezvoltare în pace și ne
stingherită. Cauzele acestei situații 
sint interpretate in moduri diferite 
in rindul țărilor celor mai dezvoltate. 
Aceasta însă nu rezolvă criza. Ea 
poate fi soluționată numai de un 
dialog atotcuprinzător, concomitent 
cu hotărirea generală de a fi depă
șite interesele înguste, individuale. 
In acest scop, cele două țări ale 
noastre realizează o colaborare 
foarte bună în „Grupul celor 77“. 
Cred că și in viitor ne vom aduce 
contribuția la lupta pentru instau
rarea unei noi ordini economice 
internaționale.

Convingerea mea este cu atît mai 
puternică cu cît eforturile celor 
două țări ale noastre au fost orien
tate întotdeauna în direcția întă

nale. neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc și re
nunțării la forță și la amenințarea 
cu foita.

Soluționarea problemelor comple
xe ale lumii contemporane impune 
participarea activă, în deplină ega
litate. la viața internațională a tu
turor statelor, fără deosebire de 
orinduire socială, și. în mod deose
bit, a țărilor mici și mijlocii, a ță
rilor în curs de dezvoltare, a celor 
nealiniate.

Dăm o inaltă apreciere rolului ță
rilor nealiniate în viața internațio
nală. în promovarea politicii de in
dependență. de colaborare si de 
pace. Ne pronunțăm, de asemenea, 
pentru creșterea rolului Organizației 
Națiunilor Unite, al altor organisme 
internaționale in soluționarea demo
cratică a tuturor problemelor, in a- 
sigurarea păcii, progresului si liber
tății popoarelor.

Deși problemele vieții mondiale 
sint deosebit de grave și complexe, 
noi avem ferma convingere că po
poarele. actionind in deplină unita
te. pot să oprească cursa spre 
război, spre catastrofa nucleară, dis
pun de forța necesară pentru a im
pune dezarmarea, și in primul rind 
țlezarmarea nucleară, pentru afir
marea politicii de colaborare, de in
dependență și de pace în lume.

Doresc să exprim deplina satisfac
ție pentru colaborarea activă a ță
rilor noastre pe plan internațional, 
pentru faptul că, în cele mai multe 
probleme internaționale, pozițiile ță
rilor noastre sint identice sau foarte 
apropiate.

Am convingerea că vizita pe care 
o faceți in România va deschide noi 
perspective colaborării și conlucrării 
dintre țările, partidele și popoarele 
noastre, atît pe plan bilateral, cît și 
pe arena internațională.

Cu această convingere, vă invit să 
toastăm :

— pentru prietenia și colaborarea 
româno-iugoslavă,

— pentru progresul și prosperitatea 
Iugoslaviei socialiste prietene,

— in sănătatea președintelui Mika 
Șpiliak și a tovarășei Ștefița Șpiliak,

— pentru pace și colaborare în întreaga lume,
— în sănătatea dumneavoastră, a 

tuturor ! (Aplauze).

ririi rolului Națiunilor Unite. In 
prezent, cind multe cuceriri ale 
omenirii, chiar cele mai vitale, sint 
serios amenințate, importanța or
ganizației mondiale, ca locul cel 
mai adecvat de rezolvare a tutu
ror problemelor, se manifestă pe 
deplin.

Prin recenta inițiativă care a 
condus la organizarea reuniunii șe
filor de state și de guverne la cea 
de-a 38-a sesiune a Adunării Ge
nerale, țările nealiniate au manifes
tat încă o dată opțiunea lor pentru 
coexistentă și colaborare care cu
prinde lumea întreagă. Este vorba 
de colaborarea egală in drepturi a 
tuturor celor care participă la edi
ficarea viitorului comun, domeniu 
in care fiecare are in mod egal 
răspunderea și dreptul Ia prosperi
tate in pace, libertate și indepen
dență. De aceste obiective va fi 
călăuzită Și in viitor acțiunea țări
lor nealiniate și ele vor constitui 
inspirația de durată a politicii 
externe iugoslave.

Pe căile pentru înfăptuirea lor noi 
găsim multe lucruri identice cu 
România prietenă. Aceasta face ea 
domeniul colaborării noastre să fie 
mai larg și mai divers. Intilnirea 
noastră de acum constituie dealtfel 
o confirmare că sintem gata să de
punem eforturi, in continuare, pen
tru ca această colaborare să devină 
mai diversă și să exprime și mai de
plin interesele naționale ale celor 
două țări ale noastre socialiste și ve
cine. Sint convins că și de această 
dată vom stimula aceste eforturi.

Ridic acest pahar :
— în sănătatea dumneavoastră, to

varășe Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

— în sănătatea tuturor gazdelor 
noastre din România.

— pentru prosperitatea continuă a 
poporului prieten al Republicii So
cialiste România,

— pentru prietenia și colaborarea 
celor două țări ale noastre ! (A- 
plauze).

Președintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, tova
rășul Mika Șpiliak, a făcut miercuri o 
vizită protoeoiară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I) 
s-a subliniat că potențialul econo
miilor României și Iugoslaviei, ce
rințele dezvoltării lor oferă largi 
posibilități pentru intensificarea, 
prin eforturi comune, a colaborării 
bilaterale, pentru sporirea volumu
lui schimburilor comerciale în • am
bele sensuri, pentru extinderea coo
perării în producție, prin promo
varea de forme eficiente de coope
rare economică și inițierea unor noi 
acțiuni, in special în domeniul ener
getic și al materiilor prime. In acest 
sens, s-a indicat ca organele de re
sort din ■cele două țâri. Comisia mix
ta de colaborare economică și tehni- 
eo-stiințifică să studieze în conti
nuare posibilitățile si să analizeze 
căile și metodele concrete pentru 
impulsionarea colaborării și cooperă
rii reciproc avantajoase dintre țările 
noastre.

De ambele părți s-a apreciat că 
dezvoltarea în continuare a legătu
rilor tradiționale de prietenie, de 
bună vecinătate și conlucrare, pe 
multiple planuri, dintre România și 
Iugoslavia are o influență pozitivă 
în Balcani, in Europă Si în lume, co
respunde interesului țărilor și po
poarelor noastre, servește progresu
lui lor neîntrerupt, cauzei generale 
a socialismului și păcii.

In cea de-a doua rundă de con
vorbiri. care a avut loc în după-a- 
miaza aceleiași zile, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Mika Șpiliak au efectuat un larg 
schimb de păreri într-o vastă gamă 
de probleme ale vieții internaționa
le actuale. îndeosebi în cele referi
toare la pacea si colaborarea in Bal
cani. la procesul de edificare a 
securității și cooperării în Europa, 
la acțiunile Îndreptate spre dezar
mare si înlăturarea pericolelor de 
război, la reducerea încordării în re
lațiile dintre state si promovarea 
unei politici de pace, destindere. în
tărire a increderii și colaborării in
tre națiuni.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Mika Șpiliak au reliefat identitatea 
sau apropierea punctelor de vedere 
ale celor două țări, precum și actua
litatea pozițiilor și aprecierilor cu
prinse in declarațiile comune 
româno-iugoslave din ultimii ani.

A fost relevată preocuparea Româ
niei și Iugoslaviei față de agravarea 

La sosire, pe peronul Gării Băneasa

dului Comunist Român, președintele' 
Republicii Socialiste România.

Cei doi președinți au avut, cu acest 
prilej, un prim schimb de păreri, 
premergător convorbirilor oficiale, in 

încordării In relațiile internaționale, 
ca rezultat al politicii de forță, do
minație și dictat, de impărțire și re
împărțire a sferelor de influența, al 
recurgerii tot mai frecvente la inter
venții și amestec în treburile interne 
ale altor țări, creșterii necontenite a 
cursei inarmărilor, accentuării crizei 
economice mondiale și sporirii deca
lajelor dintre țări, nesoluționării 
problemelor internaționale existente 
și apariției de noi focare de criză și 
conflicte armate, in diferite zone ale 
lumii. S-a apreciat ca. în aceste con
diții. se impune mai mult ca oricind 
unirea eforturilor popoarelor, ale for
țelor înaintate de pretutindeni pen
tru oprirea agravării situației inter
naționale, pentru reluarea neint.îr- 
ziață și consolidarea politicii de des
tindere, înțelegere și pace, pentru 
soluționarea pe cale politică, prin 
tratative, a tuturor problemelor liti
gioase, pentru așezarea la baza rela
țiilor dintre state a principiilor ega
lității în drepturi, respectării inde
pendenței și suveranității naționale, 
a dreptului fiecărui popor de a hotărî 
singur calea dezvoltării sale, fără 
nici un amestec din afară.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Mika Șpiliak au pus in evidență 
atenția deosebită pe care România și 
Iugoslavia o acordă evoluției situa
ției pe continentul european, unde 
se găsesc in momentul de față cele 
mai puternice arsenale, îndeosebi 
nucleare, fapt ce constituie o gravă 
amenințare pentru viața popoarelor 
din această parte a lumii. Por
nindu-se de la aprecierea că 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea 
la măsuri concrete de dezarmare, și 
in primul rind de dezarmare nuclea
ră, constituie problema fundamenta
lă a zilelor noastre, s-a subliniat de 
ambele părți necesitatea de a se ac
ționa cu hotărire pentru oprirea am
plasării de noi rachete în Europa, 
pentru retragerea și distrugerea celor 
existente.

S-a relevat că România și Iugo
slavia — ea state balcanice — sint 
profund interesate să conlucreze ac
tiv și eficient pentru ca în Peninsu
la Balcanică să fie instaurat un cli
mat de incredere si pace, să se dez
volte o trainică și largă colaborare 
multilaterală. pentru transforma
rea acestei regiuni intr-o zonă a bu
nei vecinătăți și cooperării pașnice. 

probleme bilaterale și Internaționale 
de interes comun.

Intilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească, de stimă 
și înțelegere reciprocă.

fără arme nucleare și fără baze mi
litare străine.

Punind in lumină implicațiile 
profund negative ale măririi decala
jelor dintre țările bogate și cele să
race, accentuate de criza economică 
mondială, de politica dobînzilor înal
te, cei doi președinți au arătat că 
un obiectiv de stringentă actualitate 
il reprezintă lichidarea subdezvoltă
rii și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

De ambele părți a fost subliniată 
importanța mișcării țârilor nealinia
te, rolul său în promovarea politicii 
de independență, egalitate, de res
pect al dreptului fiecărui popor 8e 
a-și hotărî singur calea dezvoltării 
Sale, fără nici un amestec din afară.

In cadrul convorbirilor a fost ex
primată hotărirea României și Iugo
slaviei de a-și intensifica conlucra
rea pe arena internațională, adueîn- 
du-si o importantă contribuție la sta
tornicirea unui curs nou in viața 
politică mondială, la promovarea po
liticii de destindere. încredere și co
laborare intre r țiuni, la înfăptuirea 
năzuinței de li’ ;rtate, independentă 
și progres a P’ >oarelor, la triumful 
idealurilor soc alismului și păcii în 
lume.

Convorbirile, care se desfășoară 
întrro atmosferă de caldă prietenie, 
de înțelegere și stimă reciprocă, con
tinuă.

Vizitarea Muzeului colecțiilor 
de artă

Miercuri după-amiază, tovarășa 
Ștefița Șpiliak a vizitat unul dintre 
importantele așezăminte de cultură 
ale Capitalei ce păstrează și pune in 
valoare capodopere ale creației spiri
tuale românești și străine — Muzeul 
colecțiilor de artă. în timpul vizitei, 
tovarășa Ștefița Șpiliak a fost înso
țită de Suzana Gâdea, președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste.

în încheierea vizitei, semnînd în 
cartea de onoare, tovarășa Ștefița 
Șpiliak și-a exprimat admirația față 
de inestimabilele valori artistice ex
puse, față de acest nou edificiu cul
tural al țării și originala sa formulă 
de prezentare.

(Agerpres)
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I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - fIFAPTUL! DIVERSRevoluția pașoptistă - viguroasa expresie 
a voinței de unire a poporului nostru l

„Revoluția de la 1848 a exprimat programul unitar al întregului popor, ș 
în centrul căruia obiectivul cel mai imperios era unirea tuturor românilor | 
în granițele aceluiași stat național, democratic, modern și independent", s

NICOLAE CEAUȘESCU
Pe drumul istoric pe care poporul 

român l-a străbătut de la Alba Iulia 
lui Mihai Viteazul la Alba Iulia 
Unirii de la 1 Decembrie 1918, revo
luția română din 1848 constituie o eta
pă de excepțională însemnătate. Prin 
caracterul ei unitar și prin programul 
politic în cuprinsul căruia ideea 
unirii românilor într-un singur stat 
era unul din punctele fundamentale, 
revoluția pașoptistă a fost una din 
cele mai viguroase expresii ale voin
ței poporului român de a asigura pro
gresul social și de a înfăptui inde
pendența și unitatea națională. Des
fășurarea simultană a revoluției în 
toate cele trei țări românești — 
Muntenia, Moldova și Transilvania — 
ca și similitudinea programelor poli
tice formulate la Iași, Blaj, Brașov, 
Islaz, Lugoj relevau cu pregnanță că 
națiunea română, ea însăși perfect 
unitară, era angajată cu toate forțele 
ei în lupta pentru crearea statului 
național unitar.

Marele seism revoluționar care a 
zguduit societatea românească în 
1848 a fost manifestarea, cu profun
de rădăcini în trecut, a realităților 
obiective ale societății românești. 
Aflată în plin proces de dezagregare 
a raporturilor feudale și de geneză a 
celor capitaliste, această societate 
era angajată într-un amplu și 
profund efort de modernizare a 
structurilor ei. Devenise limpede la 
toate nivelurile societății românești 
că independența și statul național 
erau condițiile indispensabile pentru 
ca, descătușată din cadrele înguste 
ale unui regim devenit Anacronic, so
cietatea românească să-și valorifice 
plenar resursele și energiile. Lapida
ra lozincă a revoluției din 1821 
„Dreptate și slobozenie-' închidea în 
sine ideile de justiție socială și in
dependență națională. Revoluția din 
1848 a reprezentat dezvoltarea și con
tinuarea acestui program. Cele 
aproape trei decenii care separă cele

LITERATURA
PATRIOTICĂ

o literatură strîns legată de popor, 
de idealurile constructorilor socialismului
Din opiniile unor participanți la Colocviul și Festivalul național de poezie „Scriitorii și patria"

Poezia realității noi, socialisteContinuînd o lăudabilă inițiativă, Uniunea scrii
torilor a organizat în perioada 26-28 octombrie, 
la Timișoara, împreună cu forurile culturale lo
cale, Colocviul și Festivalul național „Scriitorii 
și patria", manifestări înscrise în suita amplelor 
acțiuni cultural-științifice și artistice consacrate 
omagierii gloriosului act istoric al Unirii din 
1 Decembrie 1918.

Din cuvîntul celor aproape 40 de participanți 
la dezbaterile din cadrul colocviului, din fruc
tuosul dialog purtat cu cititorii la întilnirile or
ganizate în unități industriale și agricole, în școli, 
facultăți, cămine culturale, din festivalul de poe

zie, găzduit de Teatrul Național, la care și-au 
adus contribuția poeții prezenți la Timișoara, s-a 
degajat opțiunea clară a scriitorilor patriei de 
a urma neabătut politica partidului, îndemnurile 
și orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
a-și pune munca, talentul, întreaga responsabi
litate în slujba operei de formare a omului nou. 
constructor activ al societății socialiste multilate
ral dezvoltate, educat în spiritul patriotismului 
revoluționar, al dragostei față de patrie, partid 
și popor.

Redăm, in continuare, extrase din opiniile unor 
participanți la Colocviul național „Scriitorii și 
patria".

Cîntăreți ai vetrei străbune
Nu cred să existe pentru o fiin

ță un mai bun mijloc de a sluji 
umanitatea decît acela de a sluji 
mai întîi propria patrie. Căci, în 
adevăr, cum să te poți numi al 
lumii și al tuturor cind mai intii 
nu ești al cuiva anume — sublinia 
în cuvîntul său ION ARIEȘANU. 
Este un fapt știut și fără de tăgadă 
adevărul simplu că o ființă fără 
patrie este una fără rădăcini, adică 
fără trecut, prezent și viitor. Pa
tria este chiar spațiul ferm, matri
cea dintîi a lumii concrete unde 
ai văzut lumina zilei, este perime
trul viu, fremătător, al familiei, al 
limbii materne, al comunității uma

Modelul viu al marilor creații patriotice
•Pentru marii cronicari, ca și pen

tru cei mai vechi decît ei. patria 
era tot una cu pămîntul sau cu 
țara — sublinia în cuvîntul său 
CONSTANTIN CIOPRAGA. La a- 
cest mod de a înțelege patria se 
gîndea Octavian Goga. subliniind 
tendințele ascensionale din gîn- 
direa noastră poetică, acele ten
tații spre înalt de la Eminescu 
și pînă la Blaga, constituite în 
veritabile permanențe („Am nă
zuit cu toții — declara poetul Ol
tului — să ne ațintim privirile 
spre cer. dar avînd picioarele bine 
înfipte In pămîntul tării"...). în vi
branta privire finală a Istoriei li
teraturii române de Ia origini, pri
vire care e. implicit, o mărturisire 
de credință. G. Călinescu releva pe 
de altă parte drept temelie a con
științei noastre ca popor adincimea, 
străvechea implantare in pămîntul 
acesta.

Că pămintul era un echivalent al 
patriei, adică al spațiului de exis
tentă al părinților, se vedea si din 
accepțiunea dată de Pârvan terme
nului. accentuînd că „apărarea pă
mîntului dacic de regele Decebal și 
ponorul său a fost un imn de iu
bire cum rar au mai înălțat popoa
rele moșiei lor amenințate..."

Pe cei vrednici întru apărarea 

două revoluții române au înregistrat 
o remarcabilă efervescență ideologi
că, în cadrul căreia ideea unirii tu
turor românilor într-un singur stat 
ocupă un loc central. M. Kogălnicea- 
nu editează, în 1840, „Dacia literară" ; 
Florian Aaron tipărește, în 1837—1838, 
„România"; Nicolae Bălcescu șl Au
gust Treboniu Laurian — sem
nificativă colaborare între un ro
mân muntean și unul transil
vănean — editează, în 1845, „Ma
gazin istoric pentru Dacia" ; in 
1839, programul revoluționarilor bă
nățeni preconizează crearea unei re
publici române unite, alcătuită din 
Muntenia, Moldova și Transilvania. 
In același an, un observator străin 
nota că : ideea de unitate „era pu
ternic întreținută de românii din 
Transilvania".

Mărturiile istorice sînt unanime In 
a constata că atît la nivelul conști
inței populare colective, cit și la ace
la al ideologiei politice ideea unității 
naționale era percepută ca o acută 
necesitate. Declanșarea revoluției, în 
primăvara anului 1848, a făcut din 
dezideratul statului național o reven
dicare a cărei afirmare a trebuit să 
țină seama de condițiile create de 
imediata vecinătate a marilor imperii 
— otoman, habsburgic și țarist — 
ostile toate existenței unei Românii 
unite. De aceea, în textele epocii s-a 
considerat că înfăptuirea statului 
național trebuie să se realizeze în 
mai multe etape, mai întii prin 
unirea Moldovei cu Muntenia, urmînd 
ca apoi Transilvania să se alăture de 
îndată ce circumstanțele istorice o 
vor fi permis. Astfel, in ,.Dorințele 
partidei Naționale in Moldova" se 
cerea unirea Moldovei cu Țara Ro
mânească, considerată drept „cheia 
boitei fără care s-ar prăbuși tot 
edificiul național". Este semnificativ 
pentru adevăratul gind al revoluțio
narilor pașoptiști din Moldova că, 
deși programul lor vorbea numai 

ne în mijlocul căreia te-ai înălțat 
ca om social.

Scriitorul se afirmă ca om și 
creator numai âfirmînd prin creație 
valorile patriei. Firește că patrio
tismul pentru omul de artă, ca și 
pentru oricare altul., trebuie simțit 
cu inima.

Menit de acest timp istoric româ
nesc de a-și înscrie efigia patrio
tismului său în veritabile creații 
ale_contemporaneității, omul de li
tere român este conștient că patria 
nu'se slujește nicidecum cu simple 
declarații de dragoste, cum zice Sa- 
doveanu, ci cu exemple de muncă 
și de jertfă. Căci, așa cum ne în
deamnă secretarul general al parti

pămîntului, cel mal mare dintre 
Mușatini îi fixa în spații de mar
gine ca să întemeieze tară — cum 
aflăm din istoria Jderilor. Aici însă 
tară este un echivalent al patriei, 
termen care intra în conștiința pu
blică pe la mijlocul veacului ro
mantic. Un pitoresc personaj al 
lui Creangă se referea într-o pa
gină despre spațiul natal (Co- 
geasca-Veche. de lingă Iași) la 
mica mea patrioară. Frondeurul că
lugăr imortalizat de Creangă avea 
în vedere, scriind acestea, ceea ce 
un Gaston Bachelard numește „spa
țiu de intimitate". Patria de la a- 
cesta începe : de la spațiul casei 
se trece la cel al localității, apoi Ia 
cel al regiunii, pentru a ajunge la 
o viziune sintetizatoare. „Ce este 
acest sentiment care răscolește toa
te puterile din om. se întreba De- 
lavrancea și. în anumite clipe. îl 
ridică mai presus de existenta lui 
și-l face să moară de bunăvoie pen
tru liniștea și mărirea unor urmași 
pe care nu-i va cunoaște șl nu-1 vor 
cunoaște 7 Patria este înlăuntrul 
nostru, și o ducem cu noi peste țări 
și peste mări...". „Nu sînt dez
moșteniți acei ce se pot lăuda că au 
o patrie de iubit, un popor de 
apărat, o cultură de apărat" — con
chidea Eminescu. într-un articol 

despre unirea celor două țări româ
nești, gindul lor se îndrepta și către 
frații de peste Carpați, deoarece ei se 
grăbeau să evoce pe cel dinții unifi
cator al pămîntului românesc, Mihai 
Viteazul, reproducîndu-i titulatura, 
care cuprindea numele celor trei 
state românești.

Aceleași simțăminte animau șl pe 
revoluționarii din Muntenia, Intr-un 
memoriu remis reprezentantului 
Porții otomane la 15/17 iunie 1848, ei 
relevau necesitatea de a uni cele 
două principate românești într-un 
singur stat. La 12 Iunie, C. A. Rosetti, 
într-un articol din „Pruncul român", 
intitulat „Către frații noștri din Mol
dova", lansa un patetic apel : „Vni- 
ți-ud cu noi, frați de dincolo de 
Milcov; peste undele lui vă întin
dem brațele, voind cu înfocare a vă 
da sărutarea frăției și a libertății. 
Munteanul șl moldoveanul sînt toți 
români, sînt frați, o singură nație, 
uniți-vă cu noi". în aceleași zile, 
ziarul „Poporul suveran", în articoluL 
intitulat „Unirea Moldovei cu Țara 
Românească", sublinia că realizarea 
acestui deziderat constituie una din 
problemele fundamentale ale revolu
ției aflate în plină desfășurare. Pe 
întreg pămîntul românesc, ideea uni
tății neamului, a românilor de pre
tutindeni, inclusiv a celor aflați sub 
stăpînire străină, a devenit — pentru 
a relua cunoscuta expresie a lui Karl 
Marx — o forță materială, pentru că 
ea a cuprins masele. Intre numeroa
sele mărturii ale acestei adeziuni 
unanime la idealul unității naționale 
se cuvine citată scrisoarea, din 18 
iulie 1848, adresată de Dimitrie Can- 
tacuzino lui Lascăr Rosetti, ale cărui 
gînduri erau concentrate în expresia 
„Trăiască Daco-România", urmată de 
enumerarea provinciilor românești 
care trebuiau să dea ființă statului 
național pentru care militau pașoptiș
tii români.

Transilvania s-a integrat acestui 

dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
operele literare menite să dureze 
se inspiră din viața și munca ace
lora care compun, de fapt, sarea 
pămîntului acestei patrii române, 
din existența exemplară a oameni
lor muncii. A fl alături de ei, a ne 
infuza de marea lor muncă și dă
ruire, a-i lua drept viu exemplu, 
a le descifra destinele glorioase, în
datoririle și împlinirile, a fi cu ei 
și pentru ei mereu constituie pentru 
scriitorii României socialiste o ga
ranție că scrisul lor poate avea, cu 
condiția talentului, șansa de a ră- 
mîne viu și interesant și pentru 
generațiile următoare.

din Timpul, după încheierea războ
iului de independență. Afectivita
tea. însă una incitatoare la acțiune, 
era dominantă în pateticele Cintece 
fără țară ale lui Octavian Goga — 
tară fiind aici un sinonim al patriei. 
La realistul Rebreanu — aceeași 
izbucnire afectivă în Pădurea spîn- 
zuraților. „Noi nu avem patrie !“ 
— iată răspunsul dat lui Apostol 
Bologa de către mama eroului, răs
puns referindu-se la acea Transil
vanie neliberă evocată de Goga in
tr-o capodoperă, poemul Noi.

A scrie poezie patriotică e o în
treprindere din cele mai difi
cile. Poezia patriotică trebuie 
să fie in primul rînd poezie, 
mesajul nu rezistă fără acope
rire estetică. Nichita Stănescu de
clara într-un poem mai vechi că 
poetul nu are viată personală — 
lnțelegînd prin aceasta că el acțio
nează ca un exponent, dator să 
considere timpul regăsit al națiu
nii. prezentul și viitorul acesteia 
din perspective totalizante. Marin 
Sorescu cu al sau Eminescu, Nichi
ta Stănescu. Ioan Alexandru și al
ții ca aceștia oferă modelul unor 
mesaje mereu de luat în seamă, de- 
monstrînd că .între patria reală a 
poeților și patria lor siderală nu 
sint antinomii. 

larg curent de unitate națională. 
Manifestarea cea mai grăitoare a 
acestei voințe unanime a fost Adu
narea Națională de la Blaj din 3/5 
mai 1848. Ea a cerut recunoașterea 
națiunii române și dreptul de a se 
uni cu țara-mamă. Dacă in cu- 
vîntările fruntașilor pașoptiști ros
tite la Blaj, revendicările româ
nești erau susținute prin numeroa
se referiri la drept, istorie etc., ma
sele de țărani, prezente la adunare, 
au exprimat concis, în graiul lor 
simplu, simțămîntul general : „Noi 
vrem să ne unim cu Țara !“. Pentru 
ei, țara erau românii de peste Car
pați, cu care se simțeau în aceeași 
comunitate etnică, lingvistică, econo
mică și spirituală ; „Țara" era vatra 
dacică, pe întinsul căreia era cu
prins unul și același popor : românii.

Convingerea adine înrădăcinată 
că situația românilor din Tran
silvania se leagă organic cu a- 
ceea a conaționalilor lor de pes
te Carpați a fost exprimată în 
chipul cel mai clar de „Gazeta de 
Transilvania", din 27 mai/8 iunie 
1848, atunci cind scria : „Soarta na
țiunii române se va hotărî in Bucu
rești și în Iași, iar nu la Cluj, nici in 
Blaj, nici in Buda", în înțelesul că 
emanciparea națională și socială a 
românilor transilvăneni nu putea 
veni decît prin unirea cu muntenii și 
moldovenii într-un singur stat. Nece
sitatea conlucrării dintre forțele re
voluționare din toate cele trei țări 
românești era tot mai acut percepută 
astfel că, la 20 iunie/2 iulie 1848, 
August Treboniu Laurian a propus 
lui Nicolae Bălcescu convocarea cît 
mai grabnică a unui „Congres gene
ral dintre toți românii", adevărat for 
național chemat să discute destinul 
națiunii angajate în viitoarea revolu
ției.

Lupta românilor transilvani pentru 
unitate națională s-a bucurat de un

Poezia patriotică exprimă unul 
dintre cele mai nobile sentimente 
ale omului : dragostea sa pentru 
meleagurile natale, pentru țara in 
care s-a născut, pentru poporul său 
— arăta FRANZ JOHANNES 
BULHARDT. Cum acest sentiment 
este și va rămîne un sentiment 
etern, așa și poezia patriotică ade
vărată va rămîne etern valabilă. 
Poezia patriotică nu se reduce ia 
descrierile peisagistice, oricît de 
frumoase ar fi, ci oglindește tot
odată și sentimentul autorului față

Un sentii
Sentimentul atît de complex al 

dragostei de tară, de strămoșeasca 
noastră vatră, a fost sentimentul 
predominant 'al tuturor fiilor nației 
noastre în decursul întregii sale is
torii. un sentiment puternic si înăl
țător, stabil și durabil, care ■ a asi
gurat închegarea dintru începuturi 
a ideii noastre de neam, a idea
lului nostru național, arăta AUREL 
MIHALE. EI a căpătat în zile
le noastre, ale marilor transfor
mări revoluționare pe care le 
trăim, valențe și semnificații noi, 
o orientare mai sigură si o profun
zime mai adîncă. O răspundere și 
implicare conștiente, directe in 
lupta pentru afirmarea prezentului 
nostru socialist.

Așa fiind, nu se putea ca litera
tura noastră, atit de strîns legată 
de popor, să nu fie puternic mar
cată de prezenta și redarea de 
multe ori strălucită a acestui nobil 
sentiment.

Pămîntul vieții și al împlinirii noastre
Sînt scriitor slovac, adică scriitor 

român de naționalitate slovacă — 
arăta ONDREJ STEFANKO. Se 
pare că este firesc să scriu în lim
ba slovacă. Și nu numai că scriu, 
dar și public cărți în limba slova
că (așa cum o fac și colegii mei, 
ceilalți scriitori slovaci) la mine 
acasă, în patria mea. Și oare acasă 
nu-i sinonim cu patria 7 Și referin- 
du-mă la această relație acasă-pa- 
trie, vreau să exprim cîteva gîn
duri de-ale mele, gînduri pornite 
din inimă.

O primă dovadă a apartenenței 
strămoșilor mei la această pa
trie, în care au venit acum două 
sute de ani, a fost unitatea în gind 
și în simțire cu cei pe care i-am 
găsit aici și care erau aici dintot- 
deauna. Și în năzuință. Că gîndurile

Omul rupt de glie încetează a 
mai fi om, creatorul neavînd cui 
să se adreseze, dispare in neant — 
sublinia IVO MUNCIAN. Sensul 
vieții a fost dintotdeauna și rămine 
— viața, oamenii, semenii : de 
aici, de la noi, în primul rind. In
diferent în ce limbă ne așternem 
sentimentele pe hîrtie. Pentru că 
am fost cu toții și rămînem oa
meni ai gliei natale, ai pămîntului 
strămoșesc. Ai muncii. Acceptînd 
că „munca l-a creat pe om", nu

CITIREA PROCLAMAȚIEI REVOLUȚIONARE PE STRĂZILE ’ BUCUREȘTILOR. 
IUNIE 1848

larg ecou în rîndurile naționalităților 
conlocuitoare din Transilvania. Ște
fan Ludwig Roth, scriind despre A- 
dunarea de la Blaj, își exprima „sim- 
țămintul frățesc față de români", iar 
Jakab Elek descria aceeași adunare 
drept un „spectacol măreț". In adu
narea secuilor de la Lutița, din 16 
octombrie 1848, se arăta dorința par- 
ticipanților de a întinde „brațele fră
țești spre a cuprinde toate naționali
tățile fără deosebire de neam ori 
credință". în acest spirit, al conlu
crării dintre români și naționali
tățile conlocuitoare din Transil
vania, s-au integrat încercările 
lui Nicolae Bălcescu, ale lui Cezar 
Bolliac de a crea un front unit 
româno-ungar împotriva Curții habs- 
burgice de la Viena.

Ostilitatea marilor imperii vecine 
nu a îngăduit revoluției române de 
la 1848 să realizeze statul național 
unitar. Intervenția brutală a forțe
lor armate străine a pus capăt re
voluției. Oricît de puternice ar fi 
însă forțele celor ostili progresului, 
mersul istoriei poate fi cel mult în
cetinit. dar niciodată oprit. Statul 
national era o necesitate înscrisă în 
istoria însăși și el avea să devină 
o realitate împotriva tuturor încer
cărilor de a-1 împiedica să ia fiin
ță. La mai puțin de un deceniu de 
la revoluția pașoptistă. în 1357, di- 
vanurile ad-hoc din Moldova și 
Muntenia exprimau voința unirii ro
mânilor din cele două provincii în
tr-un singur stat, devenit realitate la 
24 ianuarie 1859. La 9 mai 1877, sta
tul român își dobîndea independența 
deplină, consacrată prin sîngele osta

de acest peisaj, mîndria lui de a 
fi un fiu al acestor meleaguri, sau 
de a fi unul dintre făuritorii și 
stăpinii realizărilor noi, socialiste.

Dacă, în societatea noastră socia
listă. tara se dezvoltă, se înfrumu
sețează mereu, desigur crește, tot
odată. și sentimentul de mîndrie, 
în general, și. bineînțeles, al scrii
torului.

Eu personal cred și am crezut 
întotdeauna în valabilitatea poeziei 
patriotice, în poezia ancorată adine 
în realitățile noastre noi, realități 

ent puternic și
Cu atît mai mult putem afirma 

acest lucru astăzi despre literatura 
noastră, cind patriotismul socialist 
al omului contemporan, făuritor 
deopotrivă al propriului destin si al 
noului destin al patriei, a devenit 
o trăsătură dominantă a întregului 
popor, a noii sale conștiințe, a nou
lui său univers spiritual, expresia 
angajării sale concrete în lupta 
pentru făurirea lumii noi — consti- 
tuindu-se astfel într-o prețioasă si 
inepuizabilă sursă de inspirație ar
tistică. Ceea ce însemnează că 
opera literară viabilă, ca atare, re- 
flectind expresiv noua noastră rea
litate umană si socială. în esența 
ei. are în mod implicit și un pro
nunțat caracter patriotic-revolu- 
tionar.

Simpla afirmare a iubirii de pa
trie. oricît de fierbinte si sinceră ar 
fi însă 61ab expresivă, nu este operă 
de artă, literatură, dacă e lipsită de 

slovacilor au devenit aceleași cu gîn
durile populației de baștină pot de
monstra citîndu-1 pe publicistul și 
omul de litere slovac din Ardeal, 
înaintaș al nostru, al scriitorilor 
slovaci de azi, Gustav Augustini 
(truditor cu pana la Tribuna sibia- 
nă. secretarul lui loan Rațiu, re
dactor la Tribuna poporului a lui 
Russu-Șirianu) care încă în anul 
1885, într-un reportaj intitulat „Mi
cul Paris", publicat in revista Slo- 
venske pohlâdy, care apărea la 
Bratislava, scria : „...problema care 
se pune acum este doar una : în 
strădaniile sale, România are un 
singur ideal — trebuie să înfăptu
iască unirea națională cu frații lor 
de sînge ardeleni".

De ce am amintit acest lucru 7 
Ca să demonstrez că la un scriitor,

„Țara mea de glorii..."
văd de ce n-am accepta și o altă, 
zic eu, axiomă : patria naște oa
meni. Fiece firicel de trudă își 
are un scop anume. Pentru mine, 
pentru tine, pentru noi. Pentru azi. 
pentru miine. De aceea testamentul 
— ca să mă exprim așa — testa
mentul lui Ștefan cel Mare scris 
de condeiul lui Delavrancea: „Mol
dova nu este a voastră, ci a urma
șilor urmașilor voștri" are semni
ficația perenă a devenirii oameni
lor pe aceste meleaguri. 

șilor români, alături de care s-au 
jertfit și frații lor din teritoriile afla
te sub stăpînirea străină, veniți să 
lupte sub stindardul unei țări în care 
vedeau viitoarea lor patrie. Și visul 
a devenit realitate la 1 Decembrie 
1918, cînd între zidurile Alba Iuliei, 
în umbra '.Viteazului, rămas viu de 
peste trei secole în cugetul neamu
lui său. s-a proclamat Unirea Tran
silvaniei, Banatului, Crișanei si Ma
ramureșului cu România. Unire de
finitivă, așa cum sînt toate sentin
țele echitabile ale istoriei.

In perspectiva celor 65 de ani care 
au trecut de la acest eveniment, po
porul român contemplă cu mînarie 
fapta cea mare a înaintașilor. O con
templă cu mîndrie pentru că. sub 
conducerea Partidului Comunist Ro
mân. a secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. a făcut 
din statul unitar român o tară so
cialistă prosperă și demnă, unanim 
respectată pentru politica ei de pace 
și independentă, pentru eforturile 
constante de a elimina din lume 
inegalitatea, subdezvoltarea, injusti
ția și războiul. Intre lupta de ieri 
pentru libertate, unitate și indepen
dență și cea de astăzi pentru socialism 
și pace există o perfectă continuita
te : același steag, trecut din genera
ție in generație, este purtat astăzi 
de miinile noastre ferme, sub con
ducerea înțeleaptă a secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. spre culmi noi 
de civilizație și progres, spre comu
nism.
Constantin CAZANTȘTEANU

create de noi și pentru noi înșine, 
în poezia cu rădăcini in libertatea 
patriei noastre, dobîndită de noi, 
care ne-a* dăruit și ne-a asigurat 
și folosirea limbii noastre materne 
și, deci, care stă chiar la baza 
scrierilor noastre. Nu voi înceta 
niciodată să scriu poezii pentru 
patria noastră comună — România, 
deoarece nu există ceva mai dulce 
în lume — așa cum spunea marele 
poet latin — decît „Patria" și 
„Părinții"...

înălțător
forța emoțională specifică a imagi
nii artistice, dacă acest mare ade
văr al realității umane. însoțit de 
calda noastră sensibilitate, nu devi
ne cunoaștere si adevăr artistic. Ca 
dat fundamental al vieții, al esenței 
umane, sentimentul patriotic într-o 
operă literară nu poate fi despăr
țit de valoarea expresiei lui artis
tice. Caracterul patriotic-revoluțio- 
nar al literaturii se verifică in 
succesul practicii literare, efec
tive. nu doar in enunțarea lui. 
Momentul actual al literaturii noas
tre. caracterizat prin efortul pentru 
o mai bună calitate literară șf ten
dința unui înalt profesionalism, ne 
obligă să acordăm maximă impor
tantă acestui adevăr axiomatic, 
pentru că numai realizarea unor 
opere de certă valoare literară va 
asigura forța educativă pe care li
teratura este chemată s-o exercite 
asupra maselor de cititori.

indiferent de limba în care scrie el, 
noțiunea de patrie este strîns le
gată de meleagurile care i-au dat 
viață, care sint spațiul său vital.

Ni s-a acordat încredere și nouă, 
celor ce scriem în limba slovacă. 
A fi demni de această încrede
re. cred eu. este dovada cea mai 
elocventă a sentimentelor noas
tre patriotice. Căci nemărginitâ-i 
puterea cuvîntului, mai ales atunci, 
aș adăuga eu. cind cuvîntul este 
rostit în limba mamei tale, la 
tine acasă, cind el pornește din 
inimă. Și noi avem de rostit 
cuvinte frumoase despre viața pa
triei noastre socialiste, viață ce 
trebuie să fie fidel oglindită în 
cărțile noastre, dovedind astfel că 
sintem o ramură, o mlădiță puter
nică pe copacul imens și secular 
al literaturii românești.

Omul are o singură patrie. Ros
tind acest cuvînt, datori sintem să 
luăm poziția de drepți și să-1 re
citim pe marele nostru Eminescu : 
Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, 
Țara mea de glorii, țara mea de 

dor 7 
Brațele vînjoase, arme de tărie — 
La trecutu-ți mare — mare viitor !

Grupaj realizat de 
Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii"

| Șapte frați
La șantierul de construcții nr. 

12 din Deva muncesc frații Fur- 
dui. Sint 1 la număr — toți 7 
dulgheri, meseriași de prima 

Imină.
Șeful echipei este unul dintre 

ei, loan Furdut, dulgher pri- 
Iceput. care a învățat pe mulți 

oameni meseria pe șantier.

Echipa celor 7 frați dulgheri a 
devenit cunoscută in întregul 

I județ prin hărnicia și competen
ța sa profesională. De peste 
zece ani, cei șapte frați Furdui 

I și-au pus „semnătura" la teme
lia unui mare număr de aparta
mente din noul oraș Călan. pre- 

Icum si a unor importante obiec
tive de investiții din industrie si 
agricultură la Deva, Mintia, Lu- 
peni, Solmuș. Certez si în alte 

I localități.
Si încă ceva : echipa celor 7 

frați dulgheri a fost declarata 
I formație de lucru model pe în

tregul Trust de construcții Hu- 
nedoara-Deva.
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Bruno. fraților !

Donații
Alexandru Turianu si Ionel 

Marinescu sint originari din ju
dețul Olt. Primul din Valea 
Mare si al doilea din Slatina, tn 
prezent, amindoi sint pensionari 
în București. Amindoi sint auto
rii unui gest de mare noblețe. 
Ei au donat bibliotecii județene 
din municipiul Slatina cărți, re
viste. ziare si alte tipărituri de 
mare valoare. Alexandru Turia- 
nu a donat 4 000 de volume, iar 
Ionel Marinescu — 2 500 de vo
lume. între care opere complete 
ale unor scriitori clasici români, 
tomuri tipărite in limbile fran
ceză si engleză ale unor mari 
scriitori din literatura universa
lă precum si colecții de revis
te si ziare din perioada interbe
lică. Gestul lor se constituie in
tr-o mărturie a respectului pe 
care-l poartă locurilor natale.

Dacă-I opreau...
După ce băuse zdravăn toată 

ziua, cînd s-a lăsat seara. loan 
Demeter din Băiuț. județul Ma
ramureș, a urcat la volanul au
tocamionului cu nr. 31-MM-5151 
să meargă acasă. Putea să fie 
oprit la timp, pentru că l-au vă
zut destui, din preaimă in ce 
stare se afla. Puteau să-l opreas
că și cei doi consăteni ai săi, 
care l-au ajutat... să se urce la 
volan. Dar cei doi nu numai că 
nu l-au oprit, dar s-au și urcat 
lingă el in. cabină și l-au îndem
nat să pornească împreună la 
drum. N-au ajuns prea departe, 
pentru că autocamionul s-a răs
turnat intr-un șanț. Toți trei a.i 
scăpat, ca prin minune, teferi. 
Chefliul de la volan s-a ales 
însă cu permisul anulat si cu doi 
ani închisoare.

I
I
I
I
I
I
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I Catacombele | 
I tomitane ■ (

Despre catacombele antice, a-

Iflate in zona peninsulară a ori - .
șuiul Constanța, la adincimea e ' 
20 de metri, de la plaia „Mo-

Idern" pînă la Edificiul cu to- 
zaic, s-au emis tot felul de ipo
teze: ba că ar fi fost un canal de 
colectare a apelor pluviale, ba

I că ar fi fost niște construcții
I strategice sau ascunzători pen- » 

tru pirați. Misterul a fost dez- I

I legat de arheologul G. Papuc. 
Este vorba de cel mai mare ape
duct. antic construit in Dobrogea |

Ila sfirșitul secolului al IlI-lea și 
începutul secolului al IV-lea. El ■ 
aducea apa in cetate de la dis
tanța de 12 kilometri, de pe raza *

I actualei comune Ovidiu. unde 
arheologul a descoperit capătul I 
apeductului.

I Cu încredere!

IPe marginea foarte circulatei 
șosele care trece prin Cernatul 
de Jos, județul Covasna. călăto- 

Iril întilnesc. in fața unei case 
țărănești, o măsuță. Lingă ea — 
un coș cu mere, un cintar. un 

I borcan și o tăbliță cu inscripția:
„Autoservire".

Pensionarul Virăg Istvân spu
ne : „M-am interesat cit costă 

Ila stat kilogramul de mere, am 
pus si eu prețul pe o hirtiuță, 
și cine dorește se... autoservește. 

IMă amuză cind văd pe cite unul 
care coboară din mașină si tot 
dă roată merelor, se uită in 
dreapta și in stingă și parcă 

Itot nu se îndeamnă să se... auto
servească. Personal nu controlez 
nimic, doar golesc borcanul sea- 

Ira. $1 asta, pentru că' am încre
dere în oameni. Si m-am bucu
rat si mă bucur nespus cînd văd 
că si alții au incredere in mine".

Ghemotocul 
' cu bucluc 
I tn podul unei case din Bra

șov se aciuase un cuib de viespi. 
Văzind că n-au de gind s-o... 

Irolască de acolo, gospodina a fă
cut un ghemotoc din cirpe. -r 
prins in capătul unui băț.

Iimbibat cu petrol si i-a dat 
după care s-a apropiat de l 
in care se aflau viespile. Vă 
du-se „deranjate", viespile 

I năpustit asupra femeii. De t<
mă. aceasta a aruncat la iuti 
plare ghemotocul aprins si 

Irupt-o la fugă.
Ce a urmat nu-i greu de imu - 

ginat. A luat foc acoperișul. ri 
Idacă nu tnterveneau cu maximă 

urgentă pompierii ar fi ars toa
tă casa.

Rubrică realizată de
. Petre POPA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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WBBflNî ECOU fii MDBILIZATOABaOB CIBUB 

ME TOTABASIHm MAE CEAUSESCU, AL APEUftUI

FRONTULUI DEMOCRAȚIEI $1UNITARI SOCIALISTE

ACȚIONlND UNITE, POPOARELE POT IMPUNE 
DEZARMAREA, POT ASIGURA PACEA

ADUNĂRI ALE OAMENILOR MUNCII

Adunarea pentru pace din municipiul Brăila Foto : Gheorghe Grozea

„0 cerință de cea mai mare urgență: renunțarea la amplasarea 
de noi rachete in Europa, retragerea și distrugerea celor existente"

Tovarășului IURI VLADIMIROVICI ANDROPOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
în numele Comitetului Centrai al Partidului Comunist Romăn și al meu 

personal, vă adresez dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice profundele noastre condoleanțe în legătură cu 
încetarea din viață a tovarășului Șaraf Rașiidov. membru supleant al. Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al Comitetului Central al P.C. 
din Uzbekistan, membru al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., mili
tant de seamă al partidului comunist și statului sovietic.

Vă rugăm, totodată, să transmiteți familiei îndoliate întreaga noastră 
compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

Tovarășului Dr. KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Republicii Zambia

Tovarășe președinte.
Cu prilejul realegerii dumneavoastră ca președinte al Republicii Zambia, 

vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și succes în 
îndeplinirea înaltei misiuni cu care ati fost învestit.

Exprim convingerea că. pe baza înțelegerilor pe care le-am convenit 
preună în timpul vizitei pe care a.m intreprins-o recent în tara dumneavoas
tră. in perioada noului dumneavoastră mandat raporturile de prietenie si co
laborare dintre Republica Socialistă România și Republica Zambia se vor 
dezvolta tot mai mult, spre binele popoarelor român'si zambian, al politicii 
de pace, independentă națională, securitate și colaborare in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu multă plăcere mesajul de. felicitare pe cane Excelenta 
Voastră a binevoit să mi-1 transmită cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a 
proclamării Republicii Turcia.

In numele poporului turc și al meu personal, tin să adresez Excelente! 
Voastre sincerele mele mulțumiri și cele mai bune urări de sănătate și fe
ricire personală, precum și de prosperitate și bunăstare pentru poporul român.

KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

Cronica zilei

In piața Ovidiu din CONSTANȚA 
s-au reunit, intr-o mare și însufle
țită adunare populară, peste 30 000 
de locuitori ai orașului, unindu-și 
glasurile pentru a susține cu hotă- 
rire activitatea neobosită, inițiati
vele și acțiunile întreprinse pe plan 
internațional de președintele Româ
niei socialiste, tovarășul Nicolaei 
Ceaușescu, în vederea intensifică
rii luptei pentru dezarmare și pace, 
pentru realizarea unui climat de 
destindere, înțelegere și colaborare 
între toate națiunile lumii.

Descbizind adunarea, tovarășul 
Gheorghe Popa, prim-secretar al 
Comitetului municipal Constanta al 
P.C.R., a spus : Astăzi, in această 
adunare, exprimîndu-ne încă o dată 
voința noastră de pace, cerem în- 
tr-un singur glas să se treacă la 
măsuri efective de dezarmare, la 
eliminarea armelor nucleare și ra
chetelor de orice fel din Europa. Ne 
exprimăm adeziunea la politica in
ternă și . externă a partidului, apro
băm din adincul inimilor noastre 
inițiativele secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, îndreptate spre stator
nicirea in lume a unui climat de

„Să prevaleze rațiunea, să se țină seama de interesele popoarelor!"
Mai mult de 5 000 locuitori al 

orașului FILIAȘI au luat parte la 
o adunare consacrată păcii și dez
armării. Adunarea a fost deschisă 
de Eugen Teodorescu, secretarul 
comitetului orășenesc de partid, 
primarul localității, care a spus : 
Noi, oamenii muncii din orașul Fi- 
liasl. ne unim glasul, voința și ho- 
tărîrea cu acelea ale milioanelor de 
oameni ai muncii din patria noas
tră și din. Întreaga lume in lupta 
fermă pentru salvgardarea păcii, 
pentru distrugerea arsenalelor nu
cleare și făurirea unei lumi mai 
bune, mai drepte pe Pămint.

Vorbind in numele celor peste 
3 000 de oameni ai muncii de la 
întreprinderea de transformatoare 
și motoare electrice din localitate, 
Gheorghe Marinescu, secretarul co
mitetului de partid, președintele 
consiliului, oamenilor muncii, a 
spus: „Exprim întreaga noastră pre
țuire și mulțumire pentru neobosi
ta și dinamica activitate a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. dedicată 
păcii și dezarmării, apărării cuce
ririlor revoluționare ale poporului 
român, civilizației și creației uma
ne de pe continentul european, de 
pe Întregul Pămint. Prin tradiția 
și spiritul nostru muncitoresc, am 
fost și sîntem intru totul pentru 
pace, colaborare și Înțelegere între 

* popoare".
\______________________________

1 ~

teatre
< Teatrul Național (14 7171, sala 
mică): Zbor deasupra unui cuib de 
cpci — 19,30; (sala Atelier) : Idolul și 
Ion Anapoda — 19

• A.R.I.A. (13 53 75, la sala Majestic a Teatrului Giulești): „Egor Buliciov șl 
alții- de M. Gorki (spectacol susținut 
de Teatrul dramatic de stat din Perm
— U.R.S.S.) — 19.30• Opera Română (13 18 57): Tosca
— 13• Filarmonica „George Enescu- 
(îs 68 75, Ateneul Român): Concert 

pace, dă largă colaborare interna
țională.

Meseria de marinar, spunea in 
cuvintul său comandantul de cursă 
lungă Valentin Iordache. mi-a ofe
rit prilejul să văd efectul pustiitor 
al bombei atomice lansate la Naga
saki ; nu voi uita niciodată imagi
nea acelui perete pe care a rămas, 
ca o umbră, conturul unui om vola
tilizat de efectul distrugător al 
bombei. Guvernele, oamenii politici 
care iși asumă răspunderea de a 
accepta pe teritoriul lor arme nu
cleare pun în pericol viata pro
priilor lor popoare, ca și pe a alto
ra. Pămintul acesta, care a dat ati- 
tea satisfacții oamenilor, trebuie 
eliberat de pericolul atomic!

Mecanicul de locomotivă Gheor

Participanții la adunarea populară din municipiul Constanța, in 
numele tuturor cetățenilor de la poarta maritimă a țării, ne exprimăm 
deplinul acord și totala adeziune față de strălucitele dumneavoastră 
inițiative de soluționare a marilor și grelelor probleme pe care le-a 
acumulat situația internațională. Ne reafirmăm atașamentul unanim 
la politica de pace și destindere pe care o promovați cu aiita dăruire 
și vă rugăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
primiți asigurarea că și in continuare vom fi mereu prezenți și vom 
sprijini din toată ființa noastră acțiunile, inițiativele și activitățile pe 
care le veți desfășura pentru o lume a păcii, a bunăstării și pro
gresului.

La rîndul său, Iancu Gîțan, vete
ran de război, a subliniat : „Ca 
participant în războiul antihitlerist, 
mă asociez tuturor celor care își 
apără cu ardoare idealul de viață 
liberă, cerind cu hotărîre dezarma- 
re, pace. Cum aș putea uita zilele 
de pe front, cind suferințele noas
tre erau fără margini, clnd strigă

Mobilizatoarele dumneavoastră chemări, strălucitele demersuri șl 
Inițiative de pace au un profund ecou în conștiința noastră, in con
știința popoarelor și oamenilor politici din lumea de azi, care apre
ciază Înaltul umanism al politicii interne și externe a partidului și 
statului nostru. Pentru noi, ca și pentru oamenii lucizi de pretutindeni, 
dumneavoastră întruchipați Pe ilustrul om de stat, revoluționarul în
flăcărat și luptătorul consecvent pentru pacea și fericirea poporului 
său, a tuturor popoarelor lumii, gînditorul vizionar care spune hotărît 
că acum, pînă nu e prea tîrziu, pină nu au căzut primele bombe nu
cleare, trebuie făcut totul pentru stăvilirea cursei înarmărilor, pentru 
reducerea arsenalelor nucleare, pentru stoparea amplasării de noi 
rachete cu rază medie de acțiune in Europa și trecerea la retragerea și 
distrugerea celor existente.

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, in care se adresează

simfonic. Dirijor: Iosif Conta. Solis
te: Illnca Dumitrescu, Sanda Șandru 
— 19
• Teatrul de operetă (14 80 11): Prin
țesa circului — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 76 46): A- 
mintiri — 19; (sala Grădina Icoanei,
12 44 16); Cabala bigoților — 19
• Teatrul Mic (14 70 81): Ivona, principesa Burgundiei — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05): Stop pe autostradă — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60): Tur
nul de fildeș — 19
• Teatrul „Nottara- (59 31 03, sala Ma- 
gheru): Jocul vieții și al morțli — 
19,30; (sala Studio): Calandria — 19
• Teatrul Giulești (sala Giulești, 

ghe Mungiuri spunea la rîndul 
său : Noi. românii, sintem prin fi
rescul existenței noastre un popor 
pașnic. Ne place să arăm ogorul 
și să-i culegem roadele .bogate. Ne 
place să muncim în fabrici și uzi
ne și să dăm produse de calitate. 
Cei care trăim și muncim astăzi în 
epoca dezvoltării multilaterale a 
socialismului in România sîntem 
convinși că o condiție esențială 
pentru realizarea mărețelor sarcini 
ce ne stau in față o constituie în
țelegerea intre popoare, tradusă în 
cel mai scump cuvint : Pacea.

In încheiere, participanții la 
adunare au adoptat textul unei 
telegrame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în care se 
spune : 

tele de durere ale celor loviți de 
gloanțe și schije le auzeam la orice 
pas 1 Ne exprinîăm de aceea în
crederea că va prevala rațiunea, 
că se va ține seama de interesele 
popoarelor".

In telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se spune între 
altele : 

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

18 04 85); Pălăria florentină (premieră) — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna-
se- (sala Savoy, 15 56 78): Doctore, slnt al dv. — 19.30; (sala Victoria,
50 58 63): Frumosul din pădurea zăpăcită — 19,30
• Ansamblul „Rapsodia română" (13 13 00): La izvor de dor șl cintec— 19.
• Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45): 
Dulcea Ipocrizie a bărbatului matur
— 19
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): Clntărețul tristeții sale — 18,30
• Teatrul „Țăndărică" (16 23 77): A- 
venturile lui Plum-PIum — 10; Nică fără frică — 17

La București au Început, miercuri, 
lucrările celei de-a IX-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale de 
cooperare economică, industrială și 
tehnică româno-elenă.

In spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor 
dintre președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Elene, Constantin Karamanlis, cele 
două delegații analizează stadiul ac
tual al relațiilor economice bilaterale.

Cu prilejul aniversării victoriei Marii

Revoluții Socialiste din Octombrie
„Decada cărții sovietice”

In seria manifestărilor culturale or
ganizate in tara noastră cu prilejul 
celei de-a 66-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie se 
înscrie și „Decada cărții sovietice", 
inaugurată, miercuri, prin expoziții 
de carte la București, Ploiești, Bra
șov și Alba lulia.

La deschiderea festivă a manifestă
rii, ce a avut loc la librăria „Dacia" 
din Capitală, au luat parte reprezen
tanți ai Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste. Ministerului Afacerilor 
Externe, Asociației de prietenie ro- 
mâno-Sovietice. Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea. oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

„Zilele filmului sovietic”
La cinematograful „Studio" din 

Capitală au început, miercuri. „Zi
lele filmului sovietic". A fost pre
zentat fiimul artistic intitulat „Clo
potele. roșii. . Am văzut nașterea 
unei lumi noi", consacrat Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie. 
„Zilele filmului sovietic", programate, 
de asemenea, la Ploiești și Craiova, 
mai includ in program lung-metra- 
jele artistice „îndrăgostit la proprie 
dorință", „S-a oprit un tren", „Ini
mă sinceră". „Gară pentru doi", „Nu 
vreau să devin adult", recente reali
zări ale studiourilor sovietice.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

L.irrirtAni" la fnthal - DINAMO - EXCELENT! 
europeni la totbal: -------------—------------------------------------------------------------

După un joc deosebit de dîrz, luptînd cu o admirabilă voință, Dinamo București 

a eliminat din „C.C.E." pe S. V. Hamburg, deținătoarea acestui trofeu

• Un exemplu de luptă sportivă, de încredere în forțele proprii • După 0-3 Dinamo a dovedit o mare putere de mo
bilizare, înscriind două goluri și fiind Ia un pas de egalare pe terenul echipei campioane a R.F.G. • Calde felicitări cam

pionilor noștri, antrenorilor și tuturor celor ce au contribuit la buna pregătire a echipei noastre I
Da, merită să repetăm ceea ce s-a 

afirmat, pe bună dreptate, că stră
lucita victorie a lui Dinamo București 
în fața lui S.V. Hamburg la Bucu
rești a fost rodul unei profunde, te
meinice și minuțioase pregătiri din 
toate punctele de vedere și, în egală 
măsură, rodul unei exemplare ambi
ții și dirzenii sportive, al unei totale 
dăruiri pentru victorie, pentru afir
marea fotbalului nostru pe plan in
ternațional.

Cite declarații și cite pronosticuri 
nu s-au făcut în ce privește returul 
acestui meci! Antrenorii și suporterii 
echipei din Hamburg contau pe o 
victorie netă, la scorul de care aveau 
nevoie, cel puțin 4—0. în acest con
text, apreciem modestia și seriozita
tea cu care antrenorii și jucătorii di
namoviști au pregătit acest joc, fără 
exces de declarații, dar printr-o 
muncă asiduă, tenace, care să răs
pundă, prin rezultatul obținut, do
rințelor firești ale iubitorilor fotba
lului din tara noastră.

Și au reușit !
Excepționala performanță reali

zată de echipa de fotbal Dinamo 
București — eliminarea deținătoarei 
„Cupei campionilor europeni" — con
stituie unul dintre cele mai spectacu
loase succese ale fotbalului româ
nesc, iar maniera în caire a fost obți
nută această calificare cu larg ecou 
internațional reprezintă un exemplu 
de patriotism, de dragoste pentru cu
lorile naționale.

Cei care au urmărit pe micul 
ecran desfășurarea jocului au fost 
martorii unei încleștări sportive 
cum nu se vede de prea multe pri : 
pe de o parte, atacurile năvalnice 
ale echipei-gazdă, pe de alta. cu 
deosebire în prima parte a reprizei 
întâi, jocul foarte exact în apă
rare, jocul foarte bun la mijlocul 
terenului și contraatacuri inteligent 
construite ale fotbaliștilor dinamo- 
viști.

O perioadă de slăbire a jocului la 
mijlocul terenului și unele inexacti
tăți în apărare din partea jucători
lor dinamoviști au adus gazdele în 
situația de a obține egalarea la 
scorul de 3—0 în minutul 64. Poate 
putini credeau, in acel moment, in 
calificarea echipei Dinamo. Poate 
puțini sperau că sportivii noștri vor 
găsi puterea, ambiția și inteligenta 
tactică necesare pentru a tranșa a- 
ceastă dublă întâlnire in favoarea lor. 

posibilitățile dezvoltării în continuare 
a schimburilor comerciale, cooperă
rii economice și tehnide dintre cele 
două țări.

★
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Nicolae Finanțu a fost numit în ca
litatea de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica India, în 
locul tovarășului Dumitru Niculescu, 
care a fost rechemat.

Au participat, de asemenea, E. M. 
Tiajelnikov, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, și membri ai 
ambasadei.

în cadrul expozițiilor sînt prezen
tate traduceri din literatura sovie
tică. apărute în edituri românești, cit 
și un mare număr de volume impor
tate din U.R.S.S., care înlesnesc citi
torilor români cunoașterea celor mai 
reprezentative valori literare, științi
fice și artistice, clasice și contem
porane ale tării vecine și prietene. 
Expozițiile oferă, totodată, o imagine 
concludentă a vastului program edi
torial sovietic, a diversității tematice 
și de prezentare artistico-grafică a 
volumelor recent apărute.

(Agerpres)

La spectacolul de gală au fost pre- 
zenți reprezentanți ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Mi
nisterului Afacerilor Externe, Aso
ciației de prietenie româno-sovietice, 
I.R.R.C.S., Asociației cineaștilor., un 
numeros public, precum și delegația 
de cineaști sovietici aflată cu acest 
prilej in țara noastră.

Au luat parte E. M. Tiajelnikov. 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, membri ai ambasadei, 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați în țara noastră și membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

Dar ei le-au găsit !
Necedînd nici un moment la luptă, 

Dinamo și-a dat adevărata măsură a 
valorii ei și în 10 minute extraordi
nare a eliminat-o pe S.V. Hamburg.

Citeva contraatacuri inițiate cind 
pe o parte, cind pe alta a terenului, 
specularea inteligentă a slăbiciunilor 
din apărarea gazdă a adus echipei 
Dinamo, in minutul 85, primul gol 
din această întâlnire, prin Țălnar.

La numai trei minute, un nou gol 
înscris în chip magistral de Multes- 
cu avea să pecetluiască rezultatul 
final al meciului și să înscrie în 
palmaresul echipei noastre un suc
ces de mare răsunet : eliminarea 
echipei S.V. Hamburg, campioana 
R.F. Germania, echipă încununată 
cu numai 4 luni în urmă cu titlul 
de campioană a Europei, una din 
cele mai bune formații de fotbal din 
lume la ora actuală. Să mai subli
niem faptul că este pentru prima 
oară cînd o echipă de fotbal campioa
nă a României se califică în sfertu
rile de finală ale acestei competiții.

Este greu ca atunci cînd ești con
dus cu 3—0 de echipa-gazdă, de 
echipa deținătoare a „Cupei campio
nilor europeni" să realizezi ceea ce 
au realizat ieri campionii noștri.

A fost, desigur, o victorie a tacti
cii folosite, îndeosebi, în ultima 
parte a jocului, a bunei pregătiri 
sportive a jucătorilor dinamoviști, 
dar a fost — mai presus de toate — o 
victorie a ambiției sportive și — să 
nu ne sfiim s-o spunem — a fost o 
excelentă lecție de dăruire, de în
credere in forțele proprii, un exem
plu de cum trebuie să lupte un 
sportiv In arenă, un exemplu care 
— sintem siguri — poate si trebuie 
să stimuleze ambiția sportivilor noș
tri si la alte întâlniri internaționale.

Tuturor jucătorilor dinamoviști, 
antrenorilor Dumitru Nicolae-Nicu- 
șor și Cornel Dinu, tuturor celor care 
au ajutat la buna pregătire a echi
pei noastre — calde felicitări și 
urări de succes în viitoarele întîlniri 1

★
O succintă relatare a principalelor 

momente ale acestui memorabil 
meci : în minutul 20, acțiunea lui 
Movilă, urmată de centrarea ideală 
a lui Rednic, îl găsește liber pe Orac 
la puțini metri de poarta adversă, 
dar dinamovistul ratează intercepția; 
în minutul imediat următor, Moraru 
respinge printr-un splendid plonjon

Tovarășului RICHARD ANDRIAMANJATO
Președintele Partidului

Congresul pentru Independența Madagascarului (A.K.F.M.)

Tovarășei GISELE RABESAHALA
Secretar general

Vă transmit cele mal sincere felicitări pentru realegerea dumneavoastră 
în funcțiile de președinte și, respectiv, secretar general al partidului, 
exprimindu-mi, totodată, încrederea că relațiile dintre partidele, țările și 
popoarele noastre vor cunoaște o continuă dezvoltare, spre binele lor, al 
cauzei păcii și colaborării Internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN AUSTRIA

Dragi tovarăși.
Cea de-a 65-a aniversare a Partidului Comunist din Austria ne oferă plă

cutul prilej de a vă adresa dumneavoastră. tuturor comuniștilor austrieci un 
cald salut tovărășesc și cele mai bune urări de noi succese in activitatea pe 
care o desfășurați pentru realizarea aspirațiilor clasei muncitoare șl apărarea 
intereselor fundamentale ale oamenilor muncii.

Noi considerăm că. în actualele împrejurări internaționale. 6e impune 
mai mult ca oricind ca toate popoarele, forțele iubitoare de pace, indiferent 
de concepțiile lor politice și filozofice, să-și unească eforturile și să acțio
neze neabătut pentru întărirea încrederii și destinderii internaționale, pentru 
oprirea agravării situației mondiale, pentru dezarmare, împiedicarea ampla
sării de noi rachete nucleare, retragerea și distrugerea celor existente, pen
tru înlăturarea pericolului unui război nuclear, pentru apărarea dreptului 
fundamental al națiunilor, al oamenilor la viață, pace, la existentă liberă.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie, colaborare și solida
ritate dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Austria se 
vor întări și dezvolta continuu în interesul ambelor noastre țări si popoare, ai 
Cauzei solidarității internaționale, progresului, socialismului, păcii și securi
tății în Europa $i în întreaga lume.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

t V
Programul 1

11,06 Telex
11,65 Pași de vtată lungă
11,40 Film serial: „Roțile" (color) Ulti

mul episod
12,20 Tinere talente laureate pe scena Festivalului național „Clntarea 

României"
13,33 Desene animate : Sindbad marina

rul (color)
16,00 Telex
16,05 Colocvii pedagogice. Ctmpul — 

laborator de cercetare și pro
ducție

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cuprins intre 3 noiembrie, ora 20 — s 

noiembrie, ora 20. In țară: Vremea va 
ft in general frumoasă, mai ales In zo
nele de deal și de munte. Cerul va fi 
variabil. Izolat vor cădea ploi șl burnițe slabe spre sfîrșitul intervalului. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat, 

mingea șutată puternic de Schatz- 
schneider ; din nou Moraru intervine 
salvator la o lovitură a lui Magath 
în min. 29 ; peste cinci minute, un 
contraatac tăios al bucureștenilor îl 
aduce pe Dragnea singur față în 
față cu portarul Stein, dar jucătorul 
nostru șutează imprecis ; în minu
tul... 48, deși o repriză durează nu
mai 45 de minute, deci in aceste pre
lungiri Îndelungate, Jakobs înscrie 
la o Învălmășeală, 1—0 pentru S.V. 
Hamburg ; in minutul 54, Moraru 
apără in prima fază o minge tri
misă de același Jakobș, apoi insă 
scapă balonul dincolo de linia por
ții, 2—0 ; peste zece minute, mar
chează Von Hessen, 3—0 ; dar iată 
și efectul contraatacului nostru — V. MIRONESCU

Comentarii ale agențiilor de presă
D.P.A.-HAMBURG : „Minunea nu s-a produs"

Pe marginea performanței fotba
liștilor, români, la citeva minute 
după încheierea meciului, agențiile 
internaționale de presă au și început 
să comenteze elogios. Astfel, agenția 
vest-germană D.P.A. — Hamburg no
tează sub titlul „Minunea nu s-a 
produs" : „Peste 50 000 de spectatori 
au așteptat minunea, după infringe- 
rea lui S.V. Hamburg la București cu 
categoricul scor de 3—0. Dar minu
nea nu s-a produs : maeștrii fotba

FRANCE PRESSE : „O calificare spectaculoasă"
La rîndul său, agenția France 

Presse subliniază : „S. V. Hamburg, 
învingătoare in -Cupa campionilor 
europeni» ediția 1983 a părăsit a- 
ceastă competiție miercuri seara, 
fiind eliminată de Dinamo Bucu
rești. Vest-germanii au ciștigat par
tida, cu 3—2, dar această victorie 
n-a fost suficientă pentru a înlătura 
handicapul de trei goluri înregistrat

HANDBAL : Din nou victorie în „Supercupa mondială"
ROMANIA - R.D. GERMANA 20-19

MUNCHEN 2 (Agerpres). — 
Miercuri seara, la Kiel, in cadrul 
„Supercupei mondiale" la handbal 
masculin, selecționata României a re
portat o. nouă victorie. întrecind cu

16.20 Film serial: „Karino" (color) Episodul 4
16,45 studioul tineretului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie20.30 în numele păcii șl al vieții. Cîn- tece de pace interpretate de co

rul Radiotelevizlunii
20,40 Fotograme din realitate21,25 Film serial: „Omul din Atlantis" 

(color). Episodul 10
22.10 Discorama (color). Joe Dassin
22.30 Telejurnal (parțial color)

Programul 2
20.00 Telejurnal20.20 Agenda bucureșteană
20,40 Tezaur folcloric
21.10 Concertul orchestrei simfonice a 

Radlotelevlziunli
22.30 Telejurnal 

cu unele intensificări de scurtă 'durată 
din estul țării. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 5 șl plus 5 grade, iar cele maxime între 8 și 18 
grade. Se va produce brumă, mat ales 
In centrul țârii șl local ceață. în Bucu
rești: Vreme in general frumoasă, cu 
cer variabil. Vîntul va sufla slab pînă 
Ia moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între minus 2 și plus 2 grade, iar 
cele maxime Intre 13 șl 17 grade. Seara 
și dimineața se va produce ceață. Con
diții de brumă. (Cazacioc Liana, me
teorolog de serviciu).

cursă a lui Țălnar pînă în mijlocul 
careului, de unde șutează plasat : 
3—1 în minutul 85 ; după alte trei 
minute, dribling amețitor realizat de 
Mulțescu, încheiat cu un splendid 
gol : 3—2. ’

Dinamo a jucat ieri excepționalul 
său meci de la Hamburg în următoa
rea alcătuire : Moraru — Rednic, An- 
done. Al. Nicolae, Stănescu. Ion Ma
rin — Mulțescu, Dragnea. Custov — 
Movilă (din min. 65 Țălnar). Orac.

Sferturile de finală sînt programa
te anul viitor, în zilele de 7 și, res
pectiv, 21 martie. Tragerea la sorti 
se va efectua la 9 decembrie, la Zu
rich.

liști din Hamburg n-au putut trece 
de turul doi al competiției pe care au 
ciștigat-o chiar anul acesta, fiind eli
minați de campionii României, Di
namo București, marea revelație a 
-Cupei campionilor europeni» din a- 
cest an. După un meci dramatic, Di
namo București a pierdut la limită : 
2—3, intorcind soarta jocului. Golu
rile lui Țălnar și Mulțescu au spul
berat ultimele speranțe ale lui S.V. 
Hamburg".

în meciul tur. După, 3—0 în minutul 
64, Țălnar a spulberat toate spe
ranțele hamburghezilor de a ajunge 
in prelungiri, marcind un gol foarte 
frumos, după ce a driblat abil un 
apărător. Cu puțin inainte de fluie
rul final, cind campionii R. F. Ger
mania erau deja eliminați, Mulțescu 
a inscris al doilea gol al românilor, 
consfințind o spectaculoasă cali
ficare".

scorul 20—19 (10—7) reprezentativa 
R. D. Germane. Intr-un alt meci, 
echipa Iugoslaviei a învins cu scorul 
de 21—18 (13—10) formația Suediei.
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Noi demonstrații împotriva amplasării 
rachetelor nucleare

de protest 
prezenței

LONDRA 2 
trarea în baza 
ham Common, 
instalate rachetele nucleare ameri
cane cu rază medie de acțiune, a 
fost organizată o demonstrație de 
protest. Pentru împrăștierea de-

(Agerpres). - La in- 
militară de la Green- 
unde urmează să fie

monstranților au fost mobilizați 600 
de polițiști. Au fost reținute apro
ximativ 30 de persoane. De
monstrații antirăzboinice au mai a- 
vut loc la Birmingham, Manchester, 
Nottingham și in alte orașe brita
nice.

„Se impune mobilizarea tuturor oamenilor 
de știință împotriva războiului"

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
La Washington a avut loc o confe
rință științifică internațională cu 
tema „Lumea după un război nu
clear", la care au participat citeva 
sute de oameni de știință și specia
liști din numeroase țări. Participau-

ții au fost unanimi in a aprecia că 
un asemenea război va duce inevi
tabil la distrugerea civilizației mo
derne și, posibil, a întregii omeniri, 
ceea ce impune mobilizarea tuturor 
oamenilor de știință, a tuturor parti
zanilor păcii pentru curmarea cursei 
înarmărilor.

S.U.A.

Glasuri in favoarea
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

In pofida presiunilor puternice ale 
administrației, 40 de senatori ame
ricani s-au pronunțat in favoarea 
proiectului de rezoluție prezentat in 
Senat de Edward Kennedy, demo
crat, și Mark Hatfield, republican, 
privind înghețarea cursei inarmări- 
lor nucleare ca un prim pas spre 
trecerea la dezarmare — relatează 
agențiile americane. In virtutea ma
jorității de care dispun republicanii, 
proiectul de lege a fost respins cu 
58 de voturi. Potrivit observatorilor, 
numărul mare de voturi din Senat 
retevă audiența largă de care se 
bucură in rindurile opiniei publice 
din S.U.A. inițiativele vizind oprirea 
cursei înarmărilor nucleare și tre
cerea la măsuri concrete de dezar
mare.

Camera Reprezentanților a Con
gresului S.U.A. a aprobat cu o ma
joritate de numai nouă voturi fon
durile prevăzute pentru trecerea la

înghețării înarmărilor
construirea primelor, 21 de rachete 
din cele o sută ale controversatului 
sistem de rachete „MX“ — rela
tează agenția U.P.I.

CANADA

Fonduri mai mari 
pentru ajutorarea 
lumii a treia, nu 
pentru înarmare !

OTTAWA 2 (Agerpres). — Cel 
mai bun mijloc de a reduce riscu
rile izbucnirii unui război nuclear 
fn Europa este, fără îndoială, o re
ducere negociată a forțelor conven
tionale. mai degrabă decit consoli
darea efectivelor militare ale 
N.A.T.O.. a declarat primul minis
tru al Canadei. Pierre-Elliott Tru
deau. în Camera Reprezentanților 
a Parlamentului federal canadian. 
Potrivit agenției France Presse, 
premierul canadian a precizat că va 
pleda pentru această soluție in 
cursul convorbirilor ne care le va 
avea, săptămina viitoare, cu cinci 
șefi de stat europeni din țări mem
bre ale N.A.T.O. ..Trebuie să existe 
o cale mai eficientă de eliberare a 
unor fonduri mai mari destinate 
ajutorării lumii a treia decit cea a 
sporirii bugetelor alocate apărării", 
a spus el.

r

Marș 
împotriva 

bazelor militare străine
ATENA 2 (Agerpres). — Circa 

10 000 de persoane au participat la 
Atena la un marș de protest Împo
triva prezentei bazelor militare 
americane pe teritoriul Greciei, in
formează agenția Reuter. Partici- 
pantii s-au încolonat în fata clădirii 
primăriei capitalei și s-au îndreptat 
spre parlament, scandind lozinci 
antirăzboinice si în favoarea retra
gerii tării din N.A.T.O.

BERLINUL OCCIDENTAL

Pentru înlăturarea 
primejdiei atomice

BERLINUL OCCIDENTAL 2 (A- 
gerpres). 
ganizații 
dental a 
masă în
au protestat 
de a se instala in Europa noi ra
chete nucleare cu rază medie de 
acțiune.

— Din inițiativa unor or- 
obștești, in Berlinul occi- 
avut loc un miting de 
cadrul căruia participanții 

împotriva intențiilor

„Locuri de muncă, nu arme !"

Sub deviza „Locuri de muncă, nu arme !“, Ia Bonn s-a desfășurat o 
mare demonstrație, la care au participat 130 000 de oameni ai muncii din 

industria siderurgică si de construcții navale din R.F. Germania

Lucrările reuniunii pregătitoare a Conferinței pentru măsuri

de încredere, securitate și dezarmare în Europa

Sub semnul continuității eforturilor 
pentru securitate și destindere

„Reuniunea pregătitoare din ca
pitala Finlandei se desfășoară in
tr-o atmosferă constructivă" — con
stata ziarul „Helsingen Sanomat", 
caracterizînd lucrările forumului 
european, și sublinia cu satisfacție 
că, pînă în prezent, nu s-au mani
festat încercări de a abate negocie
rile de la obiectivul lor prin invo
carea evoluțiilor negative ale situa
ției internaționale. Este o realitate 
evidențiată, dealtfel, de delegații 
prezenii, cit și de numeroși ziariști 
veniți, practic, din toate țările sem
natare ale Actului final de la Hel
sinki pentru a urmări desfășurarea 
reuniunii în care opinia publică 
europeană întrezărește o rază de 
lumină menită să străpungă neîn
crederea care a învăluit arena in
ternațională. Și tocmai în această 
situație, numeroase delegații au ți
nut să evidențieze însemnătatea 
actualei reuniuni, care, deși consa
crată unor probleme de ordin teh
nic, este chemată să acționeze in 
spiritul unor comandamente politi
ce de maximă însemnătate, vizind 
oprirea înrăutățirii situației inter
naționale, reluarea și aprofundarea 
procesului de destindere, securitate 
și cooperare pe continentul nostru.

Așa cum se remarcă aici, este 
pozitiv însuși faptul că cele 35 de 
țări angajate în procesul de reali
zare a securității europene s-au 
reîntîlnit la mai puțin de o lună de 
la încheierea reuniunii de la Ma
drid. Scopul avut în vedere este 
tocmai asigurarea unor temeinice 
pregătiri în vederea materializării 
unuia din principalele acorduri rea
lizate la Madrid, și anume desfășu
rarea Conferinței pentru măsuri de 
încredere și securitate și pentru 
dezarmare în Europa, care urmează 
să se deschidă la 17 ianuarie anul 
viitor la Stockholm.

Este evident că în condițiile ac
centuării fără precedent a cursei 
absurde a înarmărilor, ale pericolu

lui crescînd pe care-1 prezintă ra
chetele cu rază medie de acțiune 
pentru pacea pe continentul nostru 
și în întreaga lume, stăvilirea 
cursului spre prăpastie capătă un 
caracter mai stringent decit oricind. 
De aici și rolul deosebit al confe
rinței de la Stockholm, a cărei con
vocare a fost, cum se știe, apreciată 
de țara noastră ca un important pas 
înainte, ca o expresie a dorinței 
statelor participante de a-și uni

Corespondență 
din Helsinki

eforturile și de a acționa pe calea 
destinderii, a reducerii riscului de 
confruntare militară și înfăptuirii 
dezarmării pe continent.

Și, fără îndoială, succesul acestei 
conferințe, avind de negociat pro
bleme atît de complexe și de o ase
menea însemnătate, depinde în mare 
parte de buna ei pregătire, ceea ce 
constituie misiunea reuniunii de la 
Helsinki. Atingerea acestui obiectiv 
presupune ca în elaborarea ordinii 
de zi a viitoarei conferințe să se 
pornească de la faptul că dezarma
rea în Europa constituie o cerință 
mai stringentă decit oricind în tre
cut, fiind cheia însăși a reluării po
liticii de destindere și pace, în 
același timp, procedurile conferin
ței de la Stockholm vor trebui să 
fie cele ale C.S.C.E., reliefînd ast
fel faptul că viitoarea conferință 
este o parte integrantă a procesului 
securității europene, pe care este 
chemată să-l consolideze si să-l a- 
profundeze.

Interesul cu care, deopotrivă, po
liticieni» diplomafi și exponenti ai 
opiniei publice urmăresc actuala 
reuniune de la Helsinki este pe de
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plin justificat și pentru că aici 
capătă forme concrete o nouă con
cepție de negociere a problemelor 
militare ale securității europene, 
într-adevăr, este pentru prima dată 
în istoria continentului cînd statele 
participante au hotărît să creeze un 
forum în care să se negocieze și să 
se adopte măsuri de încredere și 
securitate, urmate, într-o etapă 
ulterioară, de măsuri de dezarmare 
în Europa.

Așa cum se relevă aici, este deo
sebit de important ca viitoarea con
ferință să dispună încă de pe acum 
de organe de negociere adecvate 
participării tuturor celor 35 de sta
te, în condiții de deplină egalitate, 
de respectare a independentei fie
căruia. Experiența tuturor reuniu
nilor de pină acum in cadrul pro
cesului securității europene de
monstrează, în același timp, că des
fășurarea negocierilor în afara 
alianțelor militare, luarea in consi
derare a punctelor de vedere ale 
fiecărei țări participante este una 
din premisele reușitei si pentru 
viitoarea conferință.

în lumina concepției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind însem
nătatea hotărîtoare a măsurilor de 
încredere și securitate, pentru 
dezarmare pe continent, România 
este hotărită să-și aducă o contri
buție maximă la asigurarea succe
sului conferinței de la Stockholm. 
Delegația țării noastre participă 
activ la lucrările pregătitoare, re
prezentanții altor state apreciind 
caracterul constructiv al pozițiilor 
românești, dovadă vie a preocupă
rii neobosite a României socialiste, 
a președintelui ei pentru făurirea 
unei Europe eliberate de spectrul 
distrugerii nucleare, o Europă uni
tă, cu respectarea orînduirii din 
fiecare țară, up continent al păcii 
și colaborării egale în drepturi.

Al. CAMPEANU

Reprezentantul P.C.R. primit de conducerea Partidului 
Congresul pentru Independența Madagascarului

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A REPUBLICII PANAMA

ANTANANARIVO 2 (Agerpres).— 
Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, au 
fost transmise președintelui Parti
dului Congresul pentru Independen
ța Madagascarului (A.K.F.M.). Ri
chard Andriamanjato, si secretarului 
general al A.K.F.M.. Gisele Rabe- 
sahala. un salut cordial, precum și 
felicitări pentru realegerea lor în 
funcție.

Mulțumind, președintele și secre
tarul general al A.K.F.M. au rugat 
să se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut. împreună 
cu cele mai bune urări.

Schimbul de mesaje a fost pri
lejuit de primirea de către Richard 
Andriamanjato si Gisele Rabesahala 
a reprezentantului P.C.R. la cel de-al 
X-lea Congres al Partidului Congre
sul pentru Independenta Madagasca
rului (A.K.F.M.). Iulian Ploștinaru, 
membru al C.C. al P.C.R.

Cuceririle științei să fie puse numai 
în slujba vieții, a păcii și dezvoltării
Intervenția delegației române Ia lucrările sesiunii Conferinței

generale
PARIS 2 (Agerpres). — La Paris 

continuă lucrările celei de-a 22-a 
sesiuni a Conferinței generale a 
UNESCO. în cuvîntul său la dezba
terile de politică generală din ple
nara conferinței, șeful delegației ro
mâne. ambasadorul Dumitru Aninoiu. 
a prezentat concepția țării noastre, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind necesitatea intensificării cola
borării internaționale pe tărimul cul
turii, artei, științei și învătămîntufui 
—domenii care constituie și sfera de 
competență a UNESCO.

Arătînd că actuala sesiune a confe
rinței are loc în împrejurări interna
ționale deosebit de complexe și con
tradictorii. vorbitorul a relevat că se 
impune ca UNESCO, organizație ce 
reunește în aria sa de competență 
domenii-cheie ale dezvoltării și ale 
înțelegerii între toate popoarele, să 
acționeze cu toată vigoarea în direc
ția rezolvării problemelor arzătoare 
ale epocii noastre: pacea, dezarmarea, 
edificarea unei noi ordini economice 
mondiale, apărarea dreptului suprem 
al popoarelor și omului la viață și 
muncă.

Delegația română — a spus vorbi
torul — supune atenției Conferinței 
generale propunerea de a se exami
na posibilitatea creării, sub auspicii
le UNESCO, a unui Forum interna
țional al oamenilor de știință care să 
constituie un cadru de exprimare a 
voinței oamenilor de .știință — indi
ferent de convingerile lor politice și 
filozofice — de a acționa astfel, in
cit cuceririle științei și tehnicii con
temporane să fie puse exclusiv în 
slujba vieții, a dezvoltării și păcii, a 
progresului tuturor popoarelor. Oa
menii de știință din România — a 
spus șe'ful delegației române — reu
niți sub egida Comitetului național 
..Oamenii de știință : și pacea", al 
cărui președinte este academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu. des
fășoară o intensă activitate pentru 
înlăturarea pericolului nuclear, pen
tru promovarea Idealurilor de pace, 
respect reciproc și înțelegere intre 
popoare, pentru Întărirea colaborării 
și prieteniei între toate țările lumii.

Vorbitorul a subliniat apoi nece-

a UNESCO
sitatea ca UNESCO să se concentre
ze in activitatea sa în mai mare mă
sură asupra unor forme concrete, 
careL să sprijine eforturile proprii ale 
tarilor, îndeosebi ale celor in curs 
de dezvoltare, în ce privește for
marea și folosirea cadrelor naționa
le, întărirea capacității lor în dome
niul științei invățămintului, valori
ficarea resurselor de care dispun. 
S-a arătat, de asemenea, necesita
tea ca UNESCO să faciliteze acce
sul țărilor in curs de dezvoltare la 
cuceririle științei si tehnicii contem
porane. să contribuie la reducerea 
decalajelor economice și tehnolo
gice dintre state, să acționeze mai 
ferm pentru ca mijloacele moderne 
de comunicare să prezinte corect, 
obiectiv și responsabil realitățile 
lumii și popoarelor, să aibă un rol 
sporit in promovarea respectului re
ciproc intre popoare si înțelegerii 
internaționale, a idealurilor de pace 
și colaborare intre toate popoarele.

Referindu-se la problematica tine
rei generații, vorbitorul a arătat că 
Anul Internațional al Tineretului, 
care urmează să se desfășoare in 
1985. sub deviza ..participare, dez
voltare. pace". în urma unei initia
tive a României, constituie un mo
ment de referință în viata interna
țională. un factor de intensificare a 
activității statelor, organizațiilor in
ternaționale în domeniul tineretului.

. Delegația română apreciază că re
vine sesiunii Conferinței generale 
să adopte hotăriri de natură a întări 
participarea UNESCO la pregătirea 
Si marcarea corespunzătoare a Anu
lui International al Tineretului, prin- 
tr-un amplu program de acțiuni spe
cifice si adecvate. în acest sens, 
România își dă deplinul acord cu 
inițiativa organizării de către 
UNESCO, în anul 1985, a Congresului 
Mondial al Tineretului.

Șeful delegației române a încheiat 
cuvîntul său cu asigurarea că Româ
nia va acționa cu toată hotărîrea 
pentru realizarea programelor ce vor 
fi adoptate de Conferința generală, 
pentru creșterea rolului UNESCO în 
promovarea păcii, dezarmării. înțe
legerii sî cooperării fructuoase între 
toate statele lumii.

Protocol comercial româno-albanez
TIRANA 2 (Agerpres). — La Tira

na a fost semnat protocolul între 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republicii Populare 
Socialiste Albania privind schimbul 
de mărfuri și plățile pe anul 1984. 
Protocolul prevede creșterea însem
nată a schimburilor comerciale în
tre România și Albania.

In anul viitor. România va livra 
în Albania utilaj petrolier, tractoa
re. autoturisme de teren si autosa
nitare. aparataj electric de joasă si 
înaltă tensiune, materiale electroizo- 
lante. piese de schimb pentru uti
lai mihier, alimentar, mașini agrico
le etc., laminate din otel, uleiuri mi
nerale. produse chimice, medica-1 
mente și altele. La rîndul său. Al
bania va livra în România bitum 
de petrol, minereu și concentrat de 
crom, bauxită, sulf, concentrat de 
pirită, sirmă si conductori din cu
pru. produse chimice și altele.

Documentul a fost semnat din par
tea română de Vasile Pungan. mi
nistrul comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, iar 
din partea albaneză de Shane 
Korbeci. ministrul comerțului exte
rior.

în cadrul convorbirilor, desfășura
te într-o atmosferă prietenească, 
s-au convenit măsuri pentru exami
narea în continuare de posibilități de

cooperare în domenii noi de activi
tate, în scopul lărgirii și diversifi
cării schimburilor comerciale si co
laborării economice bilaterale.

A fost prezent Aldea Militaru. am
basadorul României la Tirana.

★

Ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale 
al României. Vasile Pungan, aflat la 
Tirana cu prilejul tratativelor pen
tru încheierea Protocolului comer
cial pe anul 1984. a avut convorbiri 
cu Besnik Bekteshi, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Socialiste Albania. în ca
drul discuțiilor s-a exprimat satis
facția pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor economice dintre România 
și Albania.

Totodată, a fost reafirmată dorința 
celor două părți de a acționa pentru 
creșterea și diversificarea. în conti
nuare, a schimburilor economice pe 
baza principiilor egalității în drepturi 
și avantajului reciproc, pentru întă
rirea prieteniei dintre poporul român 
și poporul albanez.

în acest context, cele două părți au 
apreciat că dezvoltarea relațiilor eco
nomice româno-albaneze corespunde 
intereselor poporului român și po
porului albanez, cauzei păcii șl con
lucrării internaționale.

Excelenței Sale
Domnului RICARDO DE LA ESPRIELLA

Președintele Republicii Panama
CIUDAD DE PANAMA

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Panama, îmi face plăcere să vă 
adresez, în numele guvernului român și al meu personal, calde felicitări și 
cele mai bune urări de fericire personală, de prosperitate și progres po
porului panamez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Poporul din Republi
ca Panama sărbătoreș
te implinirea a 80 de 
ani de la proclamarea 
independenței națio
nale. Evenimentul do- 
bindirii neatirnării, la 
3 noiembrie 1903, a 
fost insă umbrit de 
tratatul impus țării 
prin care se acorda 
Statelor Unite contro
lul permanent asupra 
Canalului Panama și 
a zonei adiacente — 
ceea ce însemna mai 
mult decit răpirea unei 
porțiuni din teritoriul 
național, întrucît cea 
mai mare bogăție a pa
namezilor o constituie 
însăși așezarea țării lor 
la răscrucea a două 
continente și două 
oceane. Poporul pana
mez a trebuit să ducă 
în decursul anilor 
o luptă dîrză pentru

a-și redobîndi dreptu
rile legitime. Ca urma
re, după mulți ani de 
negocieri între guver
nele panamez și ame
rican, au fost încheiate 
două tratate, intrate în 
vigoare la 1 octombrie 
1979, privind transfe
rarea eșalonată, pînă 
la 31 decembrie 1999, a 
canalului către Repu
blica Panama.

Politica din ultimii 
ani a guvernelor pa
nameze. orientată spre 
recuperarea bogățiilor 
naționale, spre valo
rificarea lor în inte
resul propriei dezvol
tări și, implicit, spre 
consolidarea indepen
denței economice și 
politice, și-a găsit con
cretizare într-un șir 
de măsuri vizind na
ționalizarea companii

lor străine, încurajarea 
industriei autohtone, 
exproprierea marilor 
latifundii, ca si în ini
țierea unor forme noi. 
cooperatiste, de orga
nizare a agriculturii.

Țara noastră privește 
cu satisfacție succesele 
poporului panamez pe 
linia consolidării inde
pendenței și suverani
tății naționale. în spi
ritul tradiționalelor le
gături de prietenie cu 
statele Jatino-america- 
ne, intre România și 
Panama se dezvoltă 
raporturi de colabora
re, întemeiate pe stimă 
și respect reciproc, lăr
girea și diversificarea 
lor în continuare fiind 
in interesul ambelor 
țări și popoare, al cau
zei păcii și înțelegerii 
în întreaga lume.

Rezultatele oficiale ale
BUENOS AIRES 2 (Agerpres). — 

Rezultatele oficiale finale ale alege
rilor generale de duminică din Ar
gentina, date publicității la Buenos 
Aires, confirmă avansul obtinut de 
candidatul la funcția supremă al 
partidului Uniunea Civică Radicală, 
Râul Alfonsin, pentru care au votat 
7 659 530 de alegători, adică 50,45 la 
sută din sufragiile exprimate — 
transmit agențiile U.P.I., France 
Presse și Reuter. Contracandidatul 
său din partea Partidului Justițialist, 
Italo Luder, a obtinut 5 936 556 voturi, 
adică numai 39,10 la sută din sufra
gii. Pe locurile următoare s-au situat 
reprezentanții Partidului Intransi
gent — 2,26 la sută din voturi și Miș
cării pentru Integrare și Dezvoltare 
— 1,18 la sută din sufragii.

In baza rezultatelor anunțate, U- 
niunea Civică Radicală beneficiază, 
în paralel cu voturile acordate pen
tru funcția de președinte al țării, și 
de 317 locuri din cele 600 ale Colegiu
lui Electoral National, organism care,

alegerilor din Argentina
potrivit constituției argentiniene, il 
va desemna oficial Dină la 30 noiem
brie pe noul președinte ales al țării. 
Investirea oficială în funcția supre
mă va avea loc la 30 ianuarie 1984.

Uniunea Civică Radicală a obținut, 
totodată, in baza rezultatelor alege
rilor. și 131 de locuri din cele 254 ale 
Camerei Deputaților.

Intr-o declarație făcută la Buenos 
Aires, Raul Alfonsin, candidatul 
Uniunii Civice Radicale la funcția 
supremă, s-a pronunțat pentru spo
rirea rolului țării sale în mișcarea de 
nealiniere — transmite agenția Pren- 
sa Latina. Pe plan intern, el a evi
dențiat necesitatea de a se crea noi 
locuri de muncă în vederea reducerii 
ratei șomajului. în ceea ce privește 
problema datoriei externe uriașe a 
Argentinei — estimată la peste 40 
miliarde dolari — Râul Alfonsin a 
declarat că mai întîi trebuie exact 
evaluată, apoi renegociată cu orga
nismele internaționale de specialitate.

GENEVA:„Conferința asupra dialogului în Liban*1
GENEVA 2 (Agerpres). — Miercuri 

au continuat, la Geneva, lucrările 
„Conferinței asupra dialogului în Li
ban", la care participă președintele 
Amin Gemayel, delegații reprezen- 
tind diversele forțe din Liban, iar ca 
observatori numiți de acordul de în
cetare a focului, Abdel Halim 
Khaddam, vicepremier și ministru 
sirian al afacerilor externe, și Mo
hammad Ibrahim Massoud, ministru 
de stat saudit pentru afacerile ex
terne. După cum relevă agențiile in
ternaționale de presă, a fost discutată 
problema „identității Libanului", pro
blemă pe care o comisie formată din 
reprezentanții tuturor părților a fost 
însărcinată să o definească. Agenția 
France Presse relevă că „in problema 
identității Libanului și a relațiilor 
sale cu celelalte țări arabe conferința 
a ajuns la un consens", după cum a 
făcut cunoscut, la sfîrșitul ședinței 
plenare, purtătorul de cuvint al pre

ședintelui libanez. In acest sens — a 
precizat el — a fost adoptat în una
nimitate textul unui document care 
va fi publicat ulterior.

într-o declarație făcută ziariștilor 
după ședința de miercuri, Walid 
Joumblatt, liderul Partidului Socia
list Progresist, participant la lucrările 
conferinței, a relevat — potrivit agen
ției Associated Press — că documen
tul asupra căruia s-a căzut de acord 
acceptă în principiu caracterul arab t 
Libanului și acest caracter va deven 
concret în toate domeniile — externe 
și interne.

BEIRUT 2 (Agerpres). — Trupele 
■ israeliene de ocupație au deschis, 
marți noaptea, focul împotriva deți- 
nuților palestinieni și libanezi aflați 
în lagărul de la Al Ansar, din sudul 
Libanului, rănind o persoană — in
formează agenția WAFA.

Evoluția situației din Grenada
SAINT GEORGE’S 2 (Agerpres). — 

După cum informează agențiile de 
presă, citind surse militare oficiale 
ale S.U.A., trupele americane dislo
cate in regiunea Caraibilor cu pri
lejui intervenției militare străine in 
Grenada, de la 25 octombrie, au ocu
pat, marți, și insula Carriacou (circa 
7 009 locuitori), situată la 25 km nord 
de Grenada și aparținind de aceasta.

într-o declarație a unui purtător de 
cuvînt al Casei Albe se precizează că 
acțiunea se înscrie în cadrul „opera
țiunii care continuă in Grenada".

în unele zone ale Grenadei — re
levă presa internațională — acțio
nează forțe care se opun ferm tru
pelor invadatoare ale S.U.A. și ale 
aliaților lor.

ADUNAREA GENERALA A 
O.N.U. a procedat la alegerea a 16 
noi state în calitate de membre ale 
Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. (ECOSOC), pentru o peri
oadă de trei ani : Argentina, Ca
nada, R. P. Chineză, Finlanda, In
donezia, Papua-Noua Guinee, Po
lonia, Ruanda, Somalia. Sri Lanka, 
Uniunea Sovietică, Suedia, Uganda, 
Marea Britanic, Iugoslavia și Zai
rul. Două locuri vor mai reveni tot 
țărilor latino-americane. După cum 
se știe, din ECOSOC fac parte 54 
de țări, iar o treime din numărul 
membrilor acestui organism este 
reînnoită in fiecare an.

COMITETUL POLITIC SPECIAL 
AL ADUNĂRII GENERALE A 
O.N.U. și-a ineheiat dezbaterile 
asupra problematicii informației. 
Yasushi Akashi. secretar general 
adjunct al O.N.U., a subliniat in de
clarația de închidere că Departa
mentul pentru informații publice 
al O.N.U. este gata să contribuie 
la instituirea unei noi ordini mon
diale in domeniul informațiilor și 
comunicațiilor, întemeiată pe o 
circulație mai liberă și mai largă 
și pe o difuzare corespunzătoare a 
informațiilor. In încheiere, vorbito
rul a declarat că toate agențiile din 

.sistemul O.N.U. vor acționa pentru 
promovarea cooperării in domeniul 
informației.

CONFERINȚA DE CONSTITUI
RE A SINDICATELOR SOCIALIS
TE MOZAMBICANE își continuă 
lucrările la Maputo, avind ca do
cument fundamental pentru dezba
teri discursul inaugural rostit de 
Samora Machel. președintele parti
dului FRELIMO, președintele R.P. 
Mozambic. In cadrul lucrărilor 
a fost prezentat mesajul de salut

adresat conferinței de către Con
siliul Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România.

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL 
R. D. AFGANISTAN a examinat 
stadiul realizării sarcinilor de plan 
in primele șase luni ale anului af
gan curent (care a inCeput la 21 
martie 1983), informează agenția 
Bakhtar. S-a relevat, cu acest pri
lej, că producția industrială a tării 
a crescut în primul semestru cu 5 
Ia sută fată de sarcinile planifica
te. La ședință, președintele Consi
liului de Miniștri. Sultan Aii 
Keshtmand, a subliniat că accele
rarea ritmului creșterii economice 
constituie o sarcină majoră.

CONFERINȚA LA NIVEL ÎNALT 
A COMUNITĂȚII ECONOMICE 
VEST-AFRICANE (C.E.A.O.), care 
s-a desfășurat la Niamey, s-a în
cheiat printr-un comunicat în care 
se exprimă satisfacția în legătură 
cu progresele realizate în înfăptuirea 
obiectivelor organizației. Conferin
ța a decis intensificarea programu
lui de măsuri pentru conservarea 
apei și a adoptat un plan privind 
crearea unei corporații mixte pen
tru producerea de vagoane fero
viare.

NUMIRI ÎN GUVERNUL TUNI
SIAN. Președintele Tunisiei. Habib 

Bourguiba, a numit două femei în

cabinetul tunisian — primele din 
istoria tării, informează agenția 
France Presse. Este vorba de Fathia 
Mzali, care a devenit ministru pen
tru problemele familiei și promo
varea femeii, și Souad Yaakoubi, 
numită secretar de stat la Ministe
rul Sănătății. Această măsură — 
notează agenția France Presse — 
se înscrie în cadrul politicii preșe
dintelui tunisian de îmbunătățire a 
condiției femeii în tara sa.

AUTORITĂȚILE MILITARE IS
RAELIENE au hotărit închiderea 
pe o perioadă de o lună a Univer
sității din Bethleem. după inciden
tele care au avut loc între studenții 
arabi și trupele de ocupație în 
cursul unei manifestații de protest 
împotriva arestării, săptămina tre
cută. a membrilor Consiliului stu
dențesc de la această universitate. 
Armata israeliană a împrăștiat, re- 
curgînd la grenade lacrimogene, o 
manifestație de protest a studenți
lor și a tinut cu forța în tot cursul 
zilei 300—400 dintre aceștia în clă
direa universității. Autoritățile is
raeliene au închis, de asemenea, 
două școli secundare pentru refu- 
giatii palestinieni din apropiere de 
Nablus, adaugă agenția France 
Presse.

PROCESUL DE CONCENTRARE 
ȘI MONOPOLIZARE A PRESEI 
continuă în țările capitaliste. Po

trivit agenției U.P.I.. magnatul aus
tralian ' Rupert Murdoch a cumpă
rat zilele acestea cotidianul „Sun- 
Times" din Chicago — al optulea 
ziar din S.U.A. după mărimea ti
rajului. Murdoch deține, intre altele, 
grupul de presă american „News 
America Publishing Inc.", care edi
tează ziarele „New York Post" și 
„Boston Herald", precum și o se
rie de cotidiane și publicații din 
Marea Britanie și Australia.

POPULAȚIA ORAȘULUI TOKIO 
era. la 1 octombrie, de 11 746 190 lo
cuitori. din care 5 927 608 bărbați și 
5 818 582 femei, s-a anuntat. marți, 
la sediul guvernatorului capitalei 
nipone. Se precizează că tendința 
de creștere a populației, care scă
zuse in perioada 1976—1980. se men
ține.

ÎN CONGRESUL S.U.A. se inten
sifică presiunile asupra guvernului 
spre a-1 constrânge să-și reducă am
ploarea deficitului bugetar, care a 
atins in acest an aproximativ 200 
miliarde dolari. După cum infor
mează agenția France Presse. Se
natul a refuzat să accepte sporirea 
plafonului datoriei publice ameri
cane, care atinge în prezent 1389 
miliarde dolari.

TREI NOI CUTREMURE DE 
PAMÎNT — replici ale celui înre
gistrat duminică — au avut loc 
miercuri în zona Erzurum din Tur
cia. Acestea au îngreunat într-o 
oarecare măsură sarcina echipe
lor de salvare privind degajarea 
corpurilor rămase sub dărîmă- 
turi prin faptul că numeroase 
clădiri care suferiseră grave 
avarii s-au prăbușit. Un ultim 
bilanț anunțat de postul de radio 
Ankara cifrează pierderile la 1 330 
morți și aproximativ 500 răniți.
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