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Deschizind noi și rodnice perspective conlucrării multilaterale prietenești

româno-iugoslave, in interesulreciproc, al cauzeipăcii șiînțelegerii internaționale

S-A ÎNCHEIAT VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI MIKA ȘPILIAK
TMRASIll NICOLAE CEAUSESCU $1 TOVARĂȘUL MIKA ȘPILIAK

Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
a primit, vineri, 4 noiembrie, pe
liter Turkmen, ministrul afacerilor
externe, trimis special al președin
telui Republicii Turcia, Kenan Evren,
care a făcut o vizită în tara noas
tră în spiritul înțelegerilor convenite
la nivel înalt privind organizarea de
consultări româno-turce pe probleme
internaționale de interes comun.
La primire a participat tovarășul
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor
externe.
Au fost de fată Nahft Ozgtlr, am
basadorul Turciei la București, și
Rașid Giiriin. ambasador, consilier
al ministrului.
Oaspetele a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu. din partea pre
ședintelui Republicii Turcia. Kenan
Evren. cele mai calde urări de să
nătate. împreună cu un salut cor
dial.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
mulțumit și a transmhs președinte-,
lui Kenan Evren sincere urări de
sănătate și un caJd salut.
în oadrul convorbirii, care a avut»
loc cu acest prilej, au fost abordate
e serie de probleme actuale ale vie
ții internaționale; în mod deosebit
cele privind securitatea in Europa
și în nona mediteraneană. în
acest sens, s-a relevat că este
necesar să se depună toate efor
turile pentru continuarea și incheier
rea cu succes a negocierilor sovietoamericane de la Geneva, eare Să
asigure oprirea trecerii la instalarea
de noi rachete eu rază medie în
Europa, retragerea și distrugerea
celor existente. în interesul întăririi
cursului destinderii și a procesului
de făurire a securității pe continent.
Un loc aparte l-au ocupat proble-,
«nele privind transformarea Balcani
lor într-o zonă a Păcii și «elaboră
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întreprindere,

rii. f&ră arme nueâedre. relevkidu-se
'importanta amplificării în această
direcție a eonlucițării între statele
balcanice. în mod deosebit a convo
cării reuniunii ‘balcanice la nivel
înalt, a dezvoltări. pe multiple pla
nuri. a relațiilor de bună vecinăta
te. înțelegere și cooperare între poneasrele din această regiune a lumii.
în legătură cu problema cipriotă,
s-a subliniat necesitatea ajungerii la
o soluție justă și durabilă, pe căle
politică, a negocierilor între cele
două comunități care să asigure res
pectarea independentei, unității, su
veranității și integrității Ciprului,
conlucrarea pașnică între cele două
comunități.
Convorbirea, care s-a desfășurat
tntr-o atmosferă cordială, de înțele
gere reciprocă, a reliefat dorința
României si Turciei de a dezvojta
raporturile de prietenie și colabora
re. de a conlucra activ si în viitor
Be tărimai vieții internaționale.
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economiei naționale

înaltă răspundere pentru realizarea
exemplară a planului la export!

Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, si tova
rășul Mika Șpiiiak. președintele Pre
zidiului Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, au semnat, vineri
după-amiază. în cadrul unei cere
monii care a avut, loc la Palatul
Consiliului de Stat. Declarația co
mună româno-iugoslavă.

După semnare, președinții Nicolae
Ceausescu si Mika Șpiiiak și-au
strâns mîin-ile călduros, cu prietenie.
Au participat tovarășa Elena
Ceausescu si tovarășa Ștefita Șpiliak.
La ceremonie au luat parte tova
rășii Iosif Banc, Emil Bobu,
Constantin
Olteanu.
Gheorghe
Oprea. Gheorghe Rădulescu. Ștefan
Andrei. Miu Dobrescu, Petru Enache.

Suzana Gâqea. alte persoane ofi
ciale.
Au fost prezenți tovarășii Lazar
Moisov. secretar federal pentru afacerile externe. Milenko Boianici,
secretar federal pentru comerțul ex
terior. celelalte persoane oficiale
«sare l-au însoțit pe președintele Pre
zidiului Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia in vizita oficială
de prietenie efectuată în tara noas
tră.

După semnare, tovarășii Nicolae
Ceausescu și Mika Șpiiiak au
ciocnit o cupă de șampanie pentru
dezvoltarea si adîncirea continuă a
relațiilor multilaterale de strînsă
prietenie, bună vecinătate si fruc
tuoasă colaborare dintre țările si
popoarele noastre. în folosul si spre
binele reciproc, al cauzei generale
ă socialismului, păcii si colaborării
in lume.

încheierea convorbirilor oficiale
Vineri dttpă-amlază,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa Elena
Ceaușescu, s-a reintîliHt cu tova
rășul Mika Șpiiiak, președintele
Prezidiului
Republicii Socialiste

Federative Iugoslavia, și tovarășa
Ștefița Șpiiiak.
în acest
cadru,
președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Mika Șpiiiak și-au exprimat deplina
satisfacție pentru rezultatele rodnice
cu care se încheie această vizită,
încrederea că schimbul de vederi
și înțelegerile la care s-a ajuns co

respund intereselor României și
Iugoslaviei șl vor da un nou și
puternic impuls colaborării pe mul
tiple planuri între cele două țări
și popoare.
Cei doi președinți au apreciat că
declarația comună creează o bază
temeinică pentru ridicarea pe un
plan superior a -tradiționalelor re

PLECAREA DIN CAPITALĂ

Vineri, 4 noiembrie, s-a încheiat
vizita oficială de prietenie întreprin
să in tara noastră, la invitația tova
rășului Nioolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste. România, și a tovarășei Elena
Ceaușescu,
de
tovarășul
Mika
Șpiiiak, președintele Prezidiului Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia, împreună cu tovarășa Ștefița
Șpiiiak.
Vizita și convorbirile la nivel inalt
care au avut loc cu acest prilej s-au
înscris ea un nou moment de mare

importanță în bogata cronică a rela
țiilor de prietenie șl bună vecinătate
dintre România și Iugoslavia. Prin
înțelegerile stabilite, prin hotăririle
luate la cel mai înalt nivel s-a dat
un nou impuls conlucrării active ro
mâno-iugoslave pe plan bilateral,
precum și pe arena internațională, in
folosul ambelor țări și popoare, al
cauzei destinderii, colaborării, păcii
și securității în Europa și in lume.
Ceremonia plecării a avut loc la
Gara Bănoasa, unde erau arborate
drapelele României și Iugoslaviei,
încadrând
portretele
tovarășului

Nicolae Ceaușescu și tovarășului
Mika Șpiiiak. Pe mari pancarte
erau înscrise urările : „Să se
dezvolte relațiile de prietenie și
colaborare dintre poporul român și
popoarele iugoslave !‘‘ „Trăiască co
laborarea și solidaritatea dintre ță
rile socialiste, dintre toate forțele
progresiste și antiimperialiste !“.
Președinții Nicolae Ceaușescu și
Mika
Șpiiiak,
tovarășa
Elena
Ceaușescu și tovarășa Ștefița Șpiiiak
(Continuare în pag. a IlI-a)

lații de prietenie șl bună vecină
tate dintre țările noastre, pentru o
colaborare tot mai strînsă, mai
fructuoasă între România și Iugo
slavia pe plan politic, economic,
tehnico-științific, cultural și în alte
domenii, în interesul reciproc, al
cauzei păcii și înțelegerii în Bal
cani, în Europa și în lume.

După cum este cunoscut, în itrînrie de prevederi tn vederea creș
să concordanță cu sarcinile stabilite
terii răspunderii și stimulării mal
de Congresul al XII-lea și Conferin
puternice atît a întreprinderilor care
ța Națională ale partidului pentru
produc pentrn export, cit și a oa
actualul cincinal, creșterea exportu
menilor muncii care participă nemij
lui, participarea activă, eu eficiență
locit la fabricarea produselor desti
sporită, a țării noastre la schimbu
nate pieței externe, tn calitatea lor
rile comerciale și cooperarea econo
de proprietari, producători și benefi
mică internațională constituie p pro
ciari, oamenii muncii sînt direct in
blemă centrală a planului pe< acest
teresați in realizarea unor produse
an. Necesitatea înfăptuirii neabătute
cu înalti parametri tehnioo-funcțio■'-*acestSri -obiactiv- a- fost sulSieiaiS,- - nuli, «i.npetitive »pe piața- ntc idiaM;
în ultima vreme, stăruitor și au deo
eare să fie valorificate cu o eficiență
sebită claritate de tovarășul Nicplae
maximă, eu beneficii sporite, din
Ceaușescu. „Este necesar —, arăta
care o parte revin celor ce participă
secretarul general al partidului, — ca
nemijlocit la realizarea producție
*
toate ministerele, centralele și între
pentru export.
prinderile să acționeze cu toată fer
Indiscutabil, creșterea continuă, ta
mitatea pentru realizarea în cele mai
ritm susținut a exportului con
bune condiții a producției și a ex
stituie o cerință obiectivă, ce
portului”. In lumina sarcinilor, a
izvorăște din rațiuni economice și
exigențelor ce se pun în aoeasp pe
sociale riguros determinate. Un
rioadă de sfîrșit de an, îndeplinirea
prim argument : creșterea exportului
riguroasă, zi de zi, a planului de
este o cerință imperioasă, căci numai
export, în condiții de înaltă calitate
în acest fel și numai pe această cale
și eficiență, reprezintă un domeniu
se pot procura mijloacele neoesare
esențial de afirmare a spiritului re
pentru satisfacerea cerințelor de im
voluționar, a responsabilității mun
port. Țara noastră depune, după cum
citorești și a capacității creatoare a
se știe, eforturi stăruitoare pentru
tuturor colectivelor de oameni ai
asigurarea
bazei proprii de ma
muncit
terii prime și materiale, a inde
Pornind de Ia realitatea eă reali
pendentei energetice. Cu toate azarea producției pentru «aport nece
cestea. ea este nevoită să recurgă
sită o atenție deosebită și eforturi
la o serie de importări absolut ne
susținute pentru conceperea, proiec
cesare. Or, se știe că orice im
tarea și executarea unor produse
port, fie de materii prime, mate
calitativ superioare, recentele decre
riale, produse finite sau de tehno
te ale Consiliului de Stat cu privi
logii, nu este posibil fără un export
re la perfecționarea mecanismului edinamic și eficient, în măsură să
conomico-financiar și a sistemu
asigure njijloacsle de plată. Ex
lui de retribuire cuprind o se
portul rărnine deal singura al

ternativă viabilă $ acceptabilă pen
tru asigurarea importurilor strict
necesare dezvoltării economiei noas
tre naționale ; cu cit vom exporta
mai mult cu atît mai mari vor fi
și posibOftățile de satisfacere a ce
rințelor de materii prime ale unor
ramuri ale economiei naționale. Creș
terea exportului reprezintă calea
sigură a obținerii mijjoaeelor valuta
re necesare țării, evițindu-ae astfel
«sesr.'gerns-ta credite. în «alciași
intensificarea exportului, participarea
mai activă a țării noastre la schim
burile comerciale șl cooperarea eco
nomică internaționala reprezintă un
factor de o deosebită însemnătate
pentru menținerea pnor ritmuri ri
dicate de creștere a producției ma
teriale, ceea ce se reflectă pozitiv
asupra sporirii venitului național,
respectiv asupra dezvoltării econo
miei naționale și ridicării niveltrtut
de trai al tuturor, oamenilor munoii.
Sînt argumente eare atestă că ex
portul constituie, așa cum a subli
niat in repetate ^nduri secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, o problemă esen
țială, fundamentală a progresului
general al țării, că îndeplinirea in
tegrală, ritmică. Zi de zi, la un înalt
nivei calitativ a planului la export
reprezintă în acțualele condiții ala
crizei economice mondiale — care
ascute continuu .concurența pentru
piețe de desface
*^
— cea mai im_________________ Iile ȘTEFAN
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DECLARAȚIA COMUNĂ ROMĂNO-IUGOSLAVĂ
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România, și a
tovarășei Elena Ceaușescu, tovarășul Mika Șplliak, președintele Prezidiului Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, împreună cu tovarășa
Ștefița Șpiiiak, a efectuat o vizită oficială de
prietenie în România în perioada 2—4 noiembrie
1983.
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste
Federative Iugoslavia, tovarășul Mika Șpiiiak, și
persoanele care l-au însoțit au vizitat obiective
economice, sociale și culturale din municipiul
București și județul Prahova. înalții oaspeți iu
goslavi s-au bucurat pretutindeni de o primire
călduroasă, plină de sentimente de stimă și prie
tenie pe care poporul român le nutrește față de
popoarele iugoslave.
Președintele Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Pre
zidiului Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia, tovarășul Mika Șpiiiak, au efectuat, într-o atmosferă cordială și prietenească și în spi
rit de înțelegere și respect reciproc, un schimb
cuprinzător de păreri privind dezvoltarea cola
borării bilaterale și cele mai importante proble
me ale relațiilor internaționale și s-au informat
reciproc despre evoluția situației interne din cele
două țări.
La convorbirile dintre președintele Republicii
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
și președintele Prezidiului Republicii Socialiste
Federative Iugoslavia, tovarășul Mika Șpiiiak,
au participat :
Din partea română — tovarășii Ștefan Andrei,
ministrul afacerilor externe, Vasile Pungan. mi
nistrul comerțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, președintele părții române
in Comisia mixtă de colaborare economică. Ale
xandru Roșu, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, Constantin Mitea, consi
lier al președintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Dumitru Popa, ambasadorul României la

Belgrad, Lucian Petrescu, director ta Ministerul
Afacerilor Externe.
Din partea iugoslavă — tovarășii Lazar Moi
sov, secretar federal pentru afacerile externe,
Milenko Boianici, secretar federal pentru comer
țul exterior, președintele părții iugoslave în Co
misia mixtă de colaborare economică, Milos
Melovski, ambasadorul Iugoslaviei Ia București,
Jivoin lazici, consilier pentru probleme de poli
tică externă al președintelui Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative Iugoslavia, Vladimir
Pavicevici, director în Secretariatul Federal
pentru Afacerile Externe, Milan Marinkovici,
consilier al Ambasadei Iugoslaviei Ia București.
.

I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, și tovarășul Mika
Șpiiiak, președintele Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, au constatat cu
satisfacție că relațiile prietenești dintre România
și Iugoslavia, dintre Partidul Comunist Român
și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre
popoarele celor două țări se dezvoltă cu succes,
în spiritul bunei vecinătăți, respectului și încre
derii reciproce pe bazele trainice care au fost
stabilite în decursul numeroaselor intilniri din
tre președinții Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz
Tito, precum și în cadrul intîlnirilor ulterioare
la cel mai înalt nivel pe linie de partid si de
stat, ceea ce reprezintă un exemplu de colabo
rare între două țări socialiste vecine și prietene.
Dezvoltarea permanentă și stabilă a relațiilor
româno-iugoslave și a colaborării multilaterale
de bună vecinătate constituie rezultatul aplicării
și respectării consecvente a principiilor indepen
denței, suveranității și integrității teritoriale,
egalității în drepturi, respectului și avantajului
reciproc, neamestecului în treburile interne.
A fost subliniată importanța deosebită a intîl
nirilor la nivel înalt pentru stimularea dezvol
tării permanente a relațiilor reciproce și co
laborării multilaterale, atît pe plan bilateral, cit

Și ta viața internațională, ta spiritul prieteniei
și înțelegerii reciproce.
Cele două Părți au reafirmat însemnătatea pe
care o acordă promovării și lărgirii contactelor
și colaborării între reprezentanții parlamente
lor, guvernelor, organizațiilor politice și obștești,
republicilor socialiste și provinciilor autonome
socialiste, județelor, orașelor, colectivelor de
muncă și dintre cetățenii celor două țări in toate
sferele de interes reotproc. Ele au convenit să
acționeze în continuare pentru extinderea și in
tensificarea acestei colaborări.
Președintele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Prezidiului, Mika Șpiiiak, au acordat o aten
ție deosebită promovării colaborării economice
și creșterii schimburilor comerciale dintre cele
două' țări. Ei au apreciat pozitiv eforturile și
acțiunile întreprinse în această direcție de gu
vernele celor două țări, de Comisia mixtă româno-iugosiavă de colaborare economică, de ce
lelalte organe și organizații economice.
S-a evidențiat însemnătatea pe care o are
pentru ambele țări, precum și pe plan mai larg,
colaborarea româno-iugoslavă în construirea și
folosirea sistemelor hidroenergetice și de navi
gație Porțile de Fier I și Porțile de, Fier II.
A fost subliniat interesul reciproc pentru înfăp
tuirea măsurilor convenite in comun in vederea
accelerării construcției sistemului Porțile de
Fier II și pentru suplimentarea puterii instalate
la ambele sisteme. Părțile au indicat ca orga
nele competente și căile ferate din cele două
țări să accelereze finalizarea studiului de opor
tunitate privind construcția unei căi ferate peste
barajul hidrocentralei Porțile de Fier II.
Cele două părți consideră că în condițiile evo
luțiilor economice nefavorabile in lume este ne
cesar să fie folosite intr-o măsură tot mai mare
avantajele pe care le oferă nivelul de dezvol
tare a celor două economii, apropierea geo
grafică, legăturile de transport dintre cele două
țări pentru colaborarea economică reciprocă.
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NICOLAE CEAUȘESCU

MIKA ȘPILIAK

Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

Președintele Prezidiului
Republicii Socialiste Federative Jugoslavia
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ÎN AGRICULTURĂ

DEZVOLTAREA BAZEI ENERGETICE
SI DE MATERII PRIME A TĂRII

Arături adinei, de cea mai bună calitate,
pe toate suprafețele!

5

3

Prin organizarea superioară a muncii
— productivitate înaltă în abataje
Mina Paroșeni este una din minele
cel mai bine dotate din Valea Jiu
lui. Aici, peste 85 la sută din produc
ția de cărbune se extrage mecanizat,
iar transportul cărbunelui se efec
tuează pe un flux de benzi care de
pășește lungimea de 6 km. De ase
menea, pentru lucrările de pregătiri
mina dispune de combine de înain
tare de înalt randament. In aceste
condiții, sporirea extracției de căr
bune depinde nemijlocit de asigura
rea unui frosit corespunzător de lu
cru. de buna organizare a muncii pe
toate schimburile, de folosirea la ca
pacitate a tuturor complexelor și
combinelor. Și toate acestea pe fon
dul instaurării unui climat sănătos
de muncă, de înaltă răspundere, ÎOj
deplină ordine și disciplină.
Cum se acționează la mina Paroțeni pentru înfăptuirea acestor ce
rințe de bază ale producției 7
Discutăm această problemă eu ca
dre din conducerea minei și a sec
toarelor, cu maiștri și mineri din
brigăzile de producție. O primă idee
care s-a desprins a fost aceea că,
în general, conducerile tehnice ale
minei și sectoarelor au acționat mai
intens in ultimul timp pentru de
pășirea neajunsurilor semnalate la
începutul anului în activitatea din
sectorul investiții și pregătiri. Prac
tic, în primele luni la lucrările de
înaintare și pregătiri se acumulase o
rămînere în urmă de 900 metri li
niari. Fără un front de lucru asigu
rat, sectoarele de producție nu și-au
realizat nici ele sarcinile de extrac
ție a cărbunelui. Pentru remedierea
acestor deficiențe în primul rînd au
fost întărite formațiile la lucrările de
deschidere și pregătire. Brigăzile de
mineri conduse de Gheza Kalaman
și Mihai Apostol au fost dotate cu
combine de Înaintare. Printr-o or
ganizare corespunzătoare a muncii
în cele trei schimburi, brigăzile de
înaintare au obținut lună de lună
viteze sporite de avansare, realizînd
cu 400 m 1 mai mult ca în prima par
te a anului. Pînă acum s-au recu
perai 550 m 1 din restanță. în pre
zent. la lucrările de deschideri și pre
gătire a frontului de lucru lucrează
6 combine, cu fare încă din luna no

iembrie nu numai că se va recupera
în întregime răminerea în urmă de
la începutul anului, dar se va crea și
un avans pentru producția anului
viitor. In aceste zile, la toate sec
toarele de extracție a cărbunelui este
asigurat frontul de lucru necesar.
După cum aveam să ne convingem
trecînd prin mai multe abataje, în
brigăzile de producție, precum și în
sectoarele de deservire se manifestă
o deosebită preocupare pentru buna
organizare a muncii. Astfel, s-au
luat măsuri ferme pentru asigurarea
unei asistențe tehnice de calitate în
toate schimburile. Toate cadrele tehnico-inginerești din conducerea mi

la sectorul III realizează productivi pentru întărirea ordinii și disciplinei
tăți de Ia 10—16 tone cărbune pe la toate locurile de muncă. Astfel,
post.
la brigăzile fruntașe nici nu poate
— De mai mult de șase luni, toate fi vorba de absențe nemotivate, toți
complexele funcționează neîntrerupt, minerii dovedind o înaltă răspundere
permițînd îndeplinirea și chiar de față de îndeplinirea sarcinilor con
pășirea, lună de lună, a planului de crete de producție. Dealtfel, toți mi
producție la cărbune — ne spunea nerii cu care am stat de vorbă au
minerul șef de brigadă Gavrilă subliniat importanța deosebită a ge
Meszaroș. Pentru noi este Hmpede neralizării acordului global, care sti
că foloșirea deplină a capacității mulează energiile creatoare ale în
complexelor depinde mai ales de tregului colectiv de muncă. Din apri
preocuparea pe care o manifestăm lie, mina șl-a realizat lună de lună
pentru buna lor întreținere și ex planul și chiar l-a depășit cu 100—800
ploatare. Respectând acest principiu tone cărbune. In luna octombrie, de
a fost posibil să ne depășim lună de cînd s-a trecut la aplicarea genera
lună sarcinile de plan și chiar să ob lizată a acordului global, s-a atins
cea mai mare depășire de plan din
acest an. peste 1 500 tone cărbune
extras suplimentar.
— Pregătirile pentru aplicarea ge
neralizată a acordului global le-am
făcut din timp — ne precizează ing.
Iosif Bocan, directorul minei. Con
nei «tnt repartizate pe cele trei ținem productivități de vîrf. între siliul oamenilor muncii a stabilit mă
schimburi și au stabilite răspunderi măsurile organizatorice pe care le suri concrete care vizează, în prin
concrete privind asigurarea condi utilizăm în acest scop aș aminti cipal, realizarea unui front de lucru
țiilor necesare în vederea creșterii creșterea vitezei de avansare a com corespunzător, buna deservire a
productivității muncii în abataje și plexelor, executarea într-un timp abatajelor cu materialele necesare
realizării ritmice a planului zilnic corespunzător, cît mai scurt, a supra- desfășurării normale a activității In
la producția de cărbune. Directorul înălțării în galeriile de cap și de subteran, îmbunătățirea fluxului de
minei, inginerii șefi, ceilalți membri bază, a răpirii elementelor de susți transport din abataje la suprafață
ai consiliului oamenilor muncii se nere, a montării stîlpilor de susține etc. Rezultatele sînt superioare lu
află efectiv printre mineri, îndeosebi re, a efectuării răpirii transportului nilor anterioare. Minerii care și-au
în schimburile II și III, rezolvînd și a pășirii secțiilor, care ne-au per depășit planul au realizat retribuții
concret, la fața locului, problemele mis devansarea începerii tăierii căr ridicate, fapt care îi îndeamnă la o
producției. Bunăoară, din analiza bunelui cu combina. Astfel am pu muncă și mai rodnică. Aș vrea să
nemijlocită a condițiilor de realizare tut să obținem suplimentar, în pe precizez că In prezent sîntem preo
a producției a rezultat necesitatea rioada care a trecut din acest an, cupați ca încă din aceste zile să pre
unei mai raționale dimensionări a 12 000 tone cărbune. Este totuși mai gătim temeinic realizarea planului pe
brigăzilor de mineri ce mînuiesc puțin decît a realizat peste prevederi anul viitor, mai ales că o parte din
complexele mecanizate. In consecin brigada ortacului Francisc Fazakas : cantitatea de cărbune pe care o ex
ță, productivitatea muncii a crescut 16 000 tone cărbune. Ceea ce ne am tragem este destinată cocsificării.
continuu, ajungînd în această lună biționează să ne sporim eforturile Iată de ce, pe lingă înfăptuirea zil
să fie cu peste o tonă cărbune pe pentru depășirea și mai substanțială nică a planului la cărbune, acționăm
cu forțe sporite la deschiderea noi
post mai mare decît în luna aprilie. a sarcinilor de plan.
Se poate aprecia că acum, la Pa
Un rol important în buna întreți lor fronturi de lucru și pregătirea
roșeni, toate brigăzile dotate cu com nere șL asigurarea unei folosiri mai intrării în producție a unui nou aba
plexe mecanizate sînt formații bine îndelungate a complexelor mecani taj, complet mecanizat. Dorința
omogenizate, corespunzător organiza zate îl are echipa de „service
**
a în fioastră cea mai fierbinte este ca în
te, putînd asigura utilizarea superi treprinderii, formată din 50 de lăcă anul viitor, deși prevederile de plan
oară a mijloacelor mecanizate pen tuși, electricieni și hidraulicieni, care sînt mai mari, minerii din Paroșeni
tru a obține rezultate foarte bune în acționează preventiv, în subteran, la să se numere printre fruntașii Văii
producție. Brigăzile lui Gavrilă Mes- efectuarea unor revizii sau reparații Jiului.
zaroș de la sectorul I, cele conduse planificate.
de Nicolae Andronic și Oprea Tene
Sabin CERBU
Se cuvin însă remarcate în mod
de la sectorul II și Francisc Fazakas deosebit rezultatele preocupărilor
corespondentul „Scinteii
*

La întreprinderea minieră Paroșeni

Disci plina și conștiinciozitatea
la baza unor producții sporite
Interincutorul nostru se numește
Cornel Ghiculescu. Este maistru son
dor și. dacă folosim o expresie de-a
tui. „trăiește
**
această meserie de 30
de ani., întâmplarea pe care ne-o is
torisește. deși nu e lipsită de drama
tism. nu reprezintă ceva neobișnuit
în munca petroliștilor. O redăm aici
pentru că exprimă mai bine ca orice
tensiunea ce străbate o bună parte
din preocupările acestor oameni con
sacrate creșterii producției de țiței.
Despre ce este vorba 7
O sondă ce străbate un zăcămlnt
cu reacții diratre cele mai neaștepta
te, deosebit de pretențios, a fost pu
ternic afectată de o viitură de nisip.
Era sonda spre care toți ochii erau
ațintiți, „vedeta
**
brigăzii a doua de
producție Stoenești, deoarece dădea
una dintre cele mai mari producții.
„A început o adevărată luptă pentru a
o salva — continuă meșterul. Parcă
nici nu era o sondă, ci o ființă ce tre
buia cu orice preț salvată. Trei luni de
zile s-a zbătut pentru asta formația
condusă de maistrul Titus Mănescu.
Au reușit să învingă pînă la urmă
capriciile zăcământului. Si au mai în
vins ceva poate la fel de dăunător :
**
„sfaturile
unora de a se lăsa păgu
bași, oameni care, din nepricepere
sau comoditate, nu mai ofereau nici
o șansă acțiunii. Efortul a fost răs
plătit : sonda produce la ora actua
lă 15 tone țiței pe zi".
Dar petroliștii de la Schela de pro
ducție petsolieră Titu duc și o altfel
de luptă, ce se desfășoară într-o at-

mosferă de aparentă acalmie, tn ca
drul căreia se pun în mișcare, pe
baza unor programe bine gîndite,
competenta tehnică si organizatorică,
spiritul de răspundere al muncitori
lor și specialiștilor pentru înfăptui
rea exemplară a sarcinilor la toate
sondele și pentru pregătirea amănun
țită a activității in perspectivă. Așa
cum ne-a informat inginerul Toma
Neagu. directorul schelei, pentru a se

tone ț4țel pe zi. Se grăbea pentru a-i
ajuta pfe sondorii de acolo să-și ter
mine cit bine lucrările, deși aceștia
cîștigaișeră un avans de 3 zile, ca,re
însemna un plus de producție de
peste 30 tone. Dar o sondă nouă pre
supune! și o serie de instalații ajută
toare, pe care le execută, de regulă,
uniltăți specializate. Pentru a nu
pierde timp, petroliștii de la Titu au
preluat numeroase asemenea lucrări.

La Schela de producție petrolieră Titu
recupera restanta Înregistrată în pri între care instalarea conductelor, umul trimestru al anului, ș-au aplicat nităților de pompare și rezervoare
măsuri geodogo-tehnologice si de or lor, precum și execuția unor instala
ganizare care au ridicat producția, ții electrice, astfel ineît sondele noi
încă din luna martie, cu 117 tone de dispun de la bun început de toate
țiței zilnic peste media anului trecut. condițiile pentru a produce fără în
S-a acordat atenție, deopotrivă, spo trerupere și la potențialul maxim.
ririi afluxului de țiței în «sondele eSpecialiștii din brigăzile pe unde
xistente, cît și punerii în producție, la am trecut ne-au demonstrat, pe baza
termenele prevăzute, a sondelor noi, a numeroase exemple concrete, în
ceea ce a condus la situația bună de semnătatea programelor geologoazi. cind schela se prezintă cu o pro tehnologice, dar mai su seamă apli
ducție suplimentară de 330 tone ți carea lor riguroasă în practică. Aței și peste 15,3 milioane metri cubi cesta este, susțin ei, unul din secre
gaze utilizabile, tn ce constau aceste tele revigorării sondelor.
măsuri 7
— Practic, fiecărei sonde II vine
Chiar în ziua documentării noastre, rîndul. la un anumit interval de
directorul urma să plece în zona Căl- timp, pentru a i se efectua **
„toaleta
dăraru. unde se pregătea începerea — un ansamblu de lucrări care con
producției la două noi sonde ce vor duc la creșterea parametrilor de
realiza, potrivit estimărilor, circa 10 funcționare, fapt ce asigură realiza

rea unui debit constant ridicat șl o
siguranță sporită în exploatare —
ne-a spus inginerul-șef al unității,
Mihai Dobrescu. Intrucît reușita în
tot ceea ce întreprindem în vederea
creșterii producției deipinde de cali
tatea muncii oamenilor, de operativi
tatea cu care acționează, am luat
măsuri de îmbunătățire a formelor
de perfecționare profesională și de
întărire a ordinii și disciplinei. Sîn
tem pe un drum bun, o dovadă în
această privință fiind faptul că la ora
actuală nici o sondă nu așteaptă in
tervenția.
...La căderea serii l-am regăsit pe
tovarășul Toma Neagu stabilind, îm
preună cu cîțiva dintre colaboratorii
săi. măsuri urgente pentru contraca
rarea efectelor unor noi viituri de
nisip la cîteva sonde. Pentru ei, sfîrșitul zilei de muncă era încă departe
deoarece „focul contiguu" al produc
ției de țiței este nțai necesar ca
oricând.
Sînt doar cîteva din faptele și Ini
țiativele petroliștilor de la Schela
Titu. Pe ele se întemeiază rezulta
tele notabile obținute pînă în prezent,
ce reprezintă o bază trainică pentru
realizări și mai mari în perioada
care a mai rămas din acest an. Pen
tru că ei sînt hotărîți să sporească
zi de zi producția suplimentară ob
ținută. să-și îndeplinească cu cinste
obligația patriotică de a contribui la
independența energetică a tării.

(Urmare din pag. I)

tuturor posibilităților de creștere su
plimentară a exportului. Așa cum
sublinia secretarul general al partidu
lui, „este necesar ca ministerele, con
siliile lor de conducere, consiliile de
conducere ale centralelor și între
prinderilor să înțeleagă că, în ca
drul autoconducerii, al autogestiunii,
al atribuțiilor largi care le-au fost
acordate, poartă intreaga răspundere
și trebuie să se preocupe permanent
de asigurarea contractelor și la ex
port, și in țară, precum și de reali
zarea in cele mai bune condiții a
producției". In fond, în spiritul noi
lor reglementări adoptate recent de
conducerea partidului și statului, în
deplinirea sarcinilor de plan la export
reprezintă, alături de realizarea planului la producția fizică, netă și la
producția-marfă vîndută și încasată,
o condiție esențială pentru acor
darea retribuției, iar depășirea aces
tor sarcini constituie o sursă de
creștere a fondului de participare la
beneficii. Cu alte cuvinte, sporește
răspunderea organelor de conducere
colectivă din întreprinderi, centrale
Industriale și ministere 51 In »•
celași timp crește cointeresarea co
lectivelor de oameni ai muncii pen
tru realizarea și depășirea planului
la export, ceea ce este în interesul
economiei naționale, al întregii so
cietăți.
In multe colective sînt invocate o
serie de cauze așa-zis obiective
pentru unele rămlneri în urmă Înre
gistrate în realizarea planului la ex
port Practica demonstrează însă că
acolo unde există o preocupare sus
ținută — de la muncitor pînă la di
rector — pentru înnoirea și moderni
zarea continuă a producției, pentru
ridicarea nivelului calitativ și creș
terea competitivității produselor,
pentru onorarea cu promptitudine

maximă a tuturor contractelor, manifestîndu-se solicitudine față de co
menzile urgente ale partenerilor ex
terni, unde se depun eforturi stărui
toare pentru prospectarea din timp
a pieței externe și încheierea unor
contracte, riguros fundamentate, pe
o durată mai mare, sarcinile de plan
la export pot fi îndeplinite și chiar
depășite substanțial. Iar asemenea
exemple pot fi întîlnite la întreprin
derea de mecanică fină Sinaia, Com
binatul petrochimic Borzești. între
prinderea „23 August" Satu Mare,
întreprinderea de anvelope Florești,
întreprinderea mecanică Bacău și al
tele, unde preocupările pentru un
export dinamic și eficient se împle
tesc cu un stil de muncă al organe
lor de conducere colectivă care fa
vorizează afirmarea deplină a iniția
tivei creatoare a tuturor oamenilor
muncii.
Realizarea exemplară a planului la
export presupune în această perioa
dă, mai mult ca oricînd, un
climat de ordine și disciplină,
o riguroasă organizare a pro
ducției și a muncii în fiecare uni
tate economică, sub numeroasele
sale aspecte — de la aprovizionarea
la timp și în condiții corespunzătoa
re cu materii prime, materiale și
semifabricate, programarea raționa
lă a producției pe zile, decade și
luni, pînă la repartizarea precisă a
sarcinilor pe oameni și pe formații
de lucru in toate secțiile șl sectoa
rele de fabricație, pentru ca timpul
de muncă al personalului muncitor
și capacitățile productive să fie pe
deplin folosite, pentru ca oamenii
muncii să acționeze in deplină cu
noștință de cauză.
în acest vast perimetru de muncă
rodnică pentru îndeplinirea riguroa
să a planului la export, euvintul ho-

Pînă în dimineața zilei de 4 noiem
brie, în unitățile agricole din județul
Satu Mare au fost executate arături
adinei de toamnă doar pe 35 la sută
din suprafața planificată de 95 445
hectare. Această întîrzlere a determi
nat comandamentul agricol județean
să stabilească măsuri care să asigure
realizarea unei viteze Zilnice la arat
de 5 800 hectare. Din păcate, această
viteză nu a fost atinsă.
Că lucrările ar putea fi mult mai
avansate o dovedesc experiența șl
rezultatele unităților agricole din
consiliile agroindustriale Odoreu.
Supur și Păulești, unde au fost arate
în jur de 45 la sută din suprafețe. în
schimb în consiliul agroindustrial Sanislău această lucrare a fost făcută
doar pe 23 la sută din suprafață,
Turț, Valea Vinului și Santău — 30
la sută. în acest context se impune

mureș:

ca stațiunile pentru mecanizare din
județ să ia masuri urgente pentru a
se lucra în două schimburi. Dealtfel,
după cum ne-a spus tov. inginer Vasile Marinescu, directorul trustului
județean S.M.A., pentru schimbul de
noapte sînt pregătite 620 tractoare,
echipate cu baterii, în această ac
țiune fiind antrenați și mecani
zatori care au lucrat pe combi
ne și cei din atelierele secțiilor de
mecanizare. Pentru grăbirea arătu
rilor, este necesar să fie livrate
grabnic de către furnizori tractoarele
și plugurile repartizate. Din 197 trac
toare U 650 au fosit livrate doar 99,
iar din 144 pluguri — doar 72. Un
semnal critic : calitatea alabă a brăzdarelor livrate în ultima vreme de
I.T.M.A. Craiova, care s-au rupt în
primele zile de exploatare.

în județul Mureș, «pecialiștii și
cadrele de conducere din unitățile
agricole urmăresc ca arăturile adînci
de toamnă să fie executate de cea
mai bună calitate. Nu același lucru
se poate spune despre ritmul acestor
lucrări. Pînă în seara zilei de 2 no
iembrie au fost arate doar 34 446
hectare — 34 la sută din suprafață.
In unele unități agricole, îndeosebi
cele situate în nordul județului, trac
toarele sînt folosite cu randament
scăzut. Ca urmare, în ultimele zile,
viteza de lucru a fost sub posibilități.
Bunăoară, dacă în ziua de 31 octom
brie au fost arate 3 471 hectare, la
1 noiembrie suprafața arată a scăzut
la 3 412 hectare, iar in cursul zilei
de 2 noiembrie abia au fost reali
zate 2 915 hectare.
Pentru intensificarea ritmului ară
turilor, comandamentul agricol ju
dețean a luat măsuri energice vl-

călărași :

zînd eliberarea terenului de resturi
vegetale, asigurîndu-se front de lucru
mecanizatorilor. „La executarea ară
turilor lucrăm, In cooperativele agri
cole, cu mai bine de 2 100 tractoare
— ne spune inginerul Ștefan Tolcer,
directorul Trustului S.M.A. Mureș.
Aceasta va permite să realizăm un
ritm zilnic de peste 5 000 hectare. Se
lucrează în formații mari de tractoa
re, în două schimburi, iar pe terenu
rile plane și în schimbul de noapte".
Este adevărat că acolo unde me
canizatorii au lucrat zi și noapte,
procentul care reprezintă suprafețele
arate depășește cu mult media pe ju
deț. Este, între altele, cazul coopera
tivelor agricole din consiliile agro
industriale Reghin, Ungheni, Zau de
Cîmpie și altele, unde această lucrare
a fost executată în proporție de 50
la sută din plan. „Noi arăm acum
ultimele 100 hectare din cele 300 hec
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tare planificate — ne spune, la ca
pătul unei sole, Alexandru Bad, inginer-șef la cooperativa agricolă
Nazna, Cu cele 9 tractoare lucrăm
zi și noapte, astfel Ineît vom încheia
arăturile înainte de 10 noiembrie".
In alte unități agricole, cum sint
cele din consiliile agroindustriale
Miercurea Nirajului, Sighișoara, cu
suprafețe mari de arat, se lucrează
în ritm lent. Bunăoară, în consiliul
agroindustrial Sighișoara nu au fost
arate decît 271 hectare din 4 372 hec
tare planificate, iar In consiliul agro
industrial Miercurea Nirajului —
doar 405 hectare din 6 450 hectare
planificate. De aceea, aîci, ca peste
tot în județ, trebuie intensificate
eforturile pentru a asigura mai buna
utilizare a tractoarelor.
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Locul tehnicienilor, pe cîmp,
nu în ședințe
»
»

La 2 noiembrie. In județul Călă
rași mai erau de executat arături
adînci de toamnă pe 161 000 hectare.
Cu alte cuvinte au fost arate numai
28 la sută din suprafețele prevăzute.
Grăbind efectuarea arăturilor adînci
se impune, totodată, o atenție sporită
din partea mecanizatorilor și a spe
cialiștilor pentru respectarea întoc
mai a normelor de calitate. Am ur
mărit modul cum se îndeplinește
această cerință în cîteva unități agri
cole călărășene. In cooperativele
agricole din consiliul agroindustrial
Valea Argovei, de exemplu, unde
specialiștii sînt permanent în mijlo
cul formațiilor de tractoare, adînci
mea și uniformitatea arăturii sînt
respectate întocmai. Nu întîmplător
aceste unități realizează, an de an,
producții mari. Altfel stau lucrurile
în consiliul agroindustrial Vlad Țepeș. Discutăm cu tovarășul Nicolae
Duțu, inginerul-șef al consiliului
agroindustrial, care ne spune : „Sin
gura soluție pentru a se încorpora în
sol resturile vegetale și a se distru

ge costreiul care a năpădit culturile
este să arăm la 31 cm“.
Pentru a realiza o arătură de bună
calitate la C.A.P. Nicolae Bălcescu
era organizat^ o acțiune de strîngere a cocenilor de pe teren, pe care
cooperatorii ii legau și îi scoteau la
capătul locului. Participau la lucru
peste 50 de cooperatori și erau fo
losite 20 de atelaje. Lucrarea era
bine executată, în urma cooperatori
lor terenul rămînînd eurat. Pe o par
celă alăturată arau șase tractoare.
Notăm aici că normele de calitate se
respectă, cu excepția adincimii de
lucru. De ce 7 „Terenul e tare, dacă
introducem brăzdarul mai adine nu
rezistă decît 5—6 ore și nu avem
cuțite de schimb" — ne spune me
canizatorul Constantin Popa. Intr-a
devăr, unul din brăzdarele plugului
se îndoise și trebuia schimbat. Continuînd astfel, calitatea arăturii are
de suferit, crește consumul de mo
torină. Șeful de fermă, care era da
tor să rezolve pe loc problema, pen
tru că unitatea nu are inginer-șef,
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tărîtor trebuie să-l aibă organizațiile
de partid din fiecare întreprindere.
Obligațiile asumate prin contractele
încheiate cu partenerii externi pri
vesc nu numai întreprinderea în
ansamblul său, ci pe fiecare lucră
tor în parte. Ca atare, organele șl
organizațiile de partid sînt chemate
să asigure urmărirea zilnică a rea
lizării producției de export pe în
tregul flux de fabricație, să deter
mine, folosind eficient mijloacele
muncii politico-educative de masă,
noi progrese în organizarea produc
ției și a muncii, să acționeze stă
ruitor pentru introducerea în fa
bricație a acelor produse care asi
gură valorificarea superioară a ma
teriilor prime și au un nivel tehnic
și calitativ competitiv, pentru res'pectarea strictă a tehnologiilor de
fabricație, întărirea ordinii și disci
plinei în muncă, a asistenței tehnice
prompte și competente în toate
schimburile.
Printr-o organizare riguroasă a
producției și a muncii, printr-un
sprijin nemijlocit și prin intervenții
prompte, eficiente, la fața locului,
din partea ministerelor si centrale
lor, a organelor de partid, concreti
zate în rezolvări practice si operati
ve ale tuturor problemelor producției,
printr-o intensă activitate politicoeducativă desfășurată de organiza
țiile de partid, este imperios necesar
și pe deplin posibil ca în această pe
rioadă în toate unitățile economice
să se lucreze la nivelul maxim al po
sibilităților, pentru ca sarcinile de
plan și angajamentele asumate in
întrecerea socialistă pe acest an ho
tărâtor al cincinalului în domeniul
exportului să fie îndeplinite zi de zi,
decadă cu decadă, si pe ansamblul
Întregului an. în condițiile creșterii
continue • eficienței economice.

In majoritatea unităților, lucrarea
s-a efectuat la nivelul calitativ aș
teptat. cu respectarea adincimii și uniformitătii brazdelor. Exemple me
ritorii în acest sens oferă I.A.S. Că
rei. cooperativele agricole Cărei, Urziceni. Petrești și multe altele, unde
specialiștii și șefii secțiilor de meca
nizare supraveghează cu atenție exe
cutarea lucrărilor. In schimb la C.A.P.
Botiz. mecanizatorii.
nesupravegheați nici de inginerul-șef al Unitătii. Gheorghe Bichiș, nici de șeful
secției de mecanizare. Mihai Hutton,
au arat o suprafață de circa 30 hec
tare fără a respecta adîncimea de 30
cm. iar brazdele nu erau răsturnate
uniform. Cei doi vinovati de această
abatere au fost sancționați.

Formațiile de tractoare, în schimburi
de zi și de noapte

Gheorghe MANEA
corespondentul

Realizarea exemplară a planului la export
portantă problemă a economiei ro
manești. Prin prisma acestor cerin
țe, perioada care a mai rămas pînă
la sfirșitul anului constituie o peri
oadă de exigent examen pentru fie
care colectiv de oameni ai muncii,
zilele și săptămânile următoare fiind
hotărâtoare pentru îndeplinirea exem
plară a planului la export pe întregul
an. Iată de ce. prin activitatea plină
de abnegație si pătrunsă de înalt spi
rit de răspundere a tuturor colecti
velor de întreprinderi care produc
pentru export, prin acțiunile comune
și stăruitoare ale consiliilor oameni
lor muncii, ale organizațiilor de
partid și comisiilor pentru probleme
de export — sub îndrumarea și con
trolul permanent al comitetelor jude
țene de partid — trebuie să se
creeze toate condițiile necesare pen
tru ca fondul de marfă la export
să fie realizat ritmic și integral, in
concordanță cu clauzele înscrise in
contractele încheiate cu partenerii
externi. Sarcinile de plan la export
pot fi considerate îndeplinite numai
atunci cînd întreaga producție pre
văzută a fost livrată și încasată;
numai producția livrată «1 încasată
înseamnă export finalizat Ca atare,
pretutindeni. în fiecare unitate eco
nomică. trebuie să se asigure lansa
rea cu prioritate In fabricație a pro
ducției destinate exportului, iar la
realizarea acesteia să fie repartizați
cei mai buni muncitori, tehnicieni și
specialiști, urmărindu-se zilnic, la
toate eșaloanele, stadiul îndeplinirii
planului la export.
In același timp, In toate unitățile
economice se Impun măsuri ferme,
energice, pentru intensificarea acțiu
nilor de prospectare a piețelor ex
terne »î valorificarea operativă a

Exemplele concrete arată: se poate
lucra mai repede și mai bine

satu mare :

Araturi de toamnă, la C.A.P. Rasa, Județul Călărași

nu era de găsit. $1 la C.A.P. Mihal
Viteazu ara o formație compusă din
8 tractoare. Dintre acestea, 4 erau
defecte, iar cele care se aflau în
brazdă nu executau lucrări de cali
tate. Se ara după soia. Măsurăm
adîncimea brazdei — 25 cm. Nu se
făcuse nici „toaleta" solei. Pe alocuri,
fîșii înguste de pămînt rămas nearat.
O solă din apropiere pe care urma
să intre tractoarele era numai par
țial eliberată de resturi vegetale. Dar
și acolo unde se executase această
lucrare mai erau coceni In picioare
sau culcați. Unde sînt cei care răs
pund de calitatea arăturilor 7 Căutăm
pe inginerul-șef al unității și pe șe
ful secției de mecanizare. Ni s-a răs
puns că sînt la o ședință la consiliul
agroindustrial.
La sediul consiliului agroindustrial
Vlad Țepeș am aflat că la mijlocul
zilei, la ora cînd trebuia să se lu
creze din plin, nici un specialist nu
se afla pe cîmp. Ca de obicei in
această campanie, la sediu era ședin
ță 1 Se discutau probleme la ordinea
zilei, dar care au mai fost dezbătute
cu inginerii-șefî de consilii agroin
dustriale la direcția agricolă sau tot
la consiliul agroindustrial, probleme
care țin de organizare, de disciplină,
de respectarea tehnologiilor. Subli
niem aceasta întrucit in județul Că
lărași sint consilii unde se proce
dează altfel. După cum ne spunea
ing. Ion Alexe. directorul general al
direcției agricole, la consiliul agro
industrial Perișoru. indicațiile se
transmit direct Ia fața locului, fără
să stînjenească bunul mers al lucră
rilor.
Au rămas puține zile pînă la termenul-limită de încheiere a arătu
rilor, timp în care specialiștii tre
buie să stea cît mai puțin în ședințe
și cît mai mult timp acolo unde se
execută lucrările de care depinde ni
velul producției.

Rodica S1M1ONESCU
Lucian CIUBOTARU

Pentru îndeplinirea planului de autoaprovizionare
La ordinea zilei:

MAMEA PRODUSELOR ZOOTEHNICE

In județul Sibiu se acționează pe
multiple planuri în vederea îndepli
nirii prevederilor cuprinse în pro
gramul de autoaprovizionare terito
rială. O latură importantă a aces
tei activități o constituie încheierea
contractelor pentru creșterea și li
vrarea animalelor. „Urmărim înde
aproape înfăptuirea indicațiilor cu
prinse
în
Mesajul
tovarășului
Nicolae Ceausescu adresat oameni
lor muncii din agricultură cu pri
lejul „Zilei recoltei" privind reali
zarea exemplară a programului de
autoaprovizionare — ne-a spus to
varășul Viorel Pescar, secretar al
comitetului județean de partid. în
acest scop, în fiecare unitate agri
colă. în fiecare sat și comună din
județul nostru, concomitent cu li
vrarea produselor contractate la
fondul de stat pe acest an. se des
fășoară o amplă acțiune de înche
iere a contractelor pe 1984. pentru
a asigura cantitățile necesare de
produse agroalimentare destinate aprovizionării populației în anul vii
tor. încheierea contractelor pentru
creșterea și livrarea de porci pe
1984 în această perioadă — si nu
in martie — aprilie, cum se întîmDla In anii trecuți — constituie o
preocupare de prim ordin".
încheierea de contracte pentru pro
dusele care vor fi livrate în anul
1984 se bazează pe rezultatele bune
obținute în acest an de numeroa
se comune, de numeroși locuitori ai
satelor. O bună experiență în această privință au locuitorii comu
nei Orlat. După cum ne «pune loan

Bunea, primarul comunei, față
de obligațiile contractuale pe 10 luni
din acest an au fost livrate supli
mentar 140 tone carne (prevederi pe
10 luni — 800 tone). 45 hl lapte de
oaie (prevederi — 130 hl). 500 kg
carne de pasăre (prevederi — două
tone). 25 000 ouă (prevederi — 80 000
bucăți). 500 kg lină (prevederi —4 000
kg). E o garanție în plus că tot ce
se contractează acum pentru 1984 va

fi onorat In aceleași condiții, adică
la termen. încă de săptămîna tre
cută. la Orlat s-a încheiat contrac
tarea celor 220 de porci pentru anul
viitor, iar în prezent se acționează
pentru realizarea suplimentară a al
tor 30 de contracte. Exemplul Orlatului. o comună fruntașă, cu vechi
tradiții în creșterea animalelor, este
urmat si de comunele Blăjel. Șura
Mică. Apoldu de Jos si de orașul
Dumbrăveni. în această decadă și
alte localități, printre care Cisnădie,
Merghindeal. Chirpăr. Bîrghiș. Alțîna. Nocrich. vor încheia acțiunea de
contractare.
Concomitent, consiliile populare
au luat măsuri de sprijinire a gos
podăriilor populației pentru a crește
cît mai multe animale și pentru ob
ținerea unor cantități cît mai mari de
produse zootehnice. Amintim. între
altele, creșterea a 4 000 scroafe cu

purcei în cooperativele agricole și In
unitățile cooperației de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor,
în gospodăriile populației și altele.
Există garanția că vor fi asigurați
purcei tuturor contractanților. Aceas
ta a condus la crearea condițiilor
necesare nu numai pentru devan
sarea cu 4—6 luni a încheierii ac
țiunii de contracte, ci și pentru li
vrarea la termen a produselor con
tractate pe 1983.
Se poate spune că înseși modali
tățile încheierii contractelor au fost
mai bine gîndite. De exemplu, co
lective lărgite ale consiliilor popu
lare au desfășurat, cu mult înainte,
o amplă activitate politică în rîndul
cetățenilor. Pe lingă o cunoaștere în
detaliu de către toți cetățenii a
avantajelor pe care le au. s-a vor
bit în amănunt de beneficiul gene
ral pe care-1 incumbă îndeplinirea
exemplară a acestei înalte îndatoriri
patriotice, cetățenești.
Firește, finalizarea în această pe
rioadă a acțiunii de Încheiere a con
tractării la fondul de stat pe 1984
la porcine trebuie să constituie pen
tru toate consiliile populare și cei
lalți factori responsabili un puternic
stimulent si pentru Încheierea din
vreme a contractelor la celelalte
specii de animale si produse ale
acestora, sarcină la fel de importan
tă pentru îndeplinirea în cele mai
bune condiții a programului de auto
aprovizionare a județului Sibiu.

Nicolae BRUJAN
corespondentul
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂȘUIW MIKA ȘPILIAK
DECLARAȚIA COMUNĂ ROMÂNO-IUGOSLÂVA
(Urmare din pag. I)

PLECAREA DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)

au sosit împreună la Gara Băneasa,
în al cărei salon oficial s-au între
ținut citeva minute.
în continuarea ceremoniei, o gardă
militară a prezentat onorul.
Au fost intonate imnurile de stat
ale Republicii Socialiste Federative
Iugoslavia și Republicii Socialiste
România.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Mika Șpiliak au trecut în
revistă garda de onoare.
Președintele Prezidiului R.S.F.
Iugoslavia și tovarășa Ștefița Șpiliak

și-au luat rămas bun de la persoa
nele oficiale române venite să-i
salute Ia plecare — tovarășii
Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea,
Gheorghe Pană, Stefan Andrei,
Petru Enache, Suzana Gâdea, mi
niștri, membri ai C.C. al P.C.R., alte
persoane oficiale.
Erau de față ambasadorul Româ
niei la Belgrad și ambasadorul Iugo
slaviei la București, membri ai am
basadei.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu au salu
tat apoi persoanele oficiale iugoslave
care l-au însoțit pe tovarășul Mika
Șpiliak în vizita în țara noastră.

Un grup de copii au oferit pre
ședinților Nicolae Ceaușescu și Mika
Șpiliak, tovarășei Elena Ceaușescu
și tovarășei Ștefița Șpiliak buchete
de flori.
Cei doi președinți și-au strîns cu
căldură mîinile, s-au îmbrățișat.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a
luat, de asemenea, rămas bun de la
tovarășa Ștefița Șpiliak. în aceeași
atmosferă de cordialitate, tovarășa
Elena Ceaușescu s-a despărțit de
președintele Mika Șpiliak și tovarășa
Ștefița Șpiliak.
La ora 18,08, trenul prezidențial a
plecat spre Belgrad.

La întreprinderea de mașini grele din București
Președintele Prezidiului Republicii
Socialiste Federative Iugoslavia, to
varășul Mika Șpiliak, împreună cu
tovarășa Ștefița Șpiliak, a vizitat, vi
neri dimineața, întreprinderea de
mașini grele din București. .
Președintele Prezidiului Republicii
Socialiste Federative Iugoslavia a
fost însoțit de tovarășul Petru
Enache, vicepreședinte al Consiliului
de Stat, de alte persoane oficiale ro
mâne și iugoslave.
Au fost prezenți Dumitru Popa,
ambasadorul țării noastre la Belgrad,
și Milos Melovski, ambasadorul Iugo
slaviei la București.
La sosire, în întîmpinare an venit
tovarășul Gheorghe Pană, președinte'e Comitetului Executiv al Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești, reprezentanți ai organelor loca
le de partid și de stat, ai conducerii
ministerului și centralei de profiL
Numeroși muncitori, ingineri și teh
nicieni, ce-și desfășoară activitatea
în această reprezentativă imitate con
structoare de mașini din țara noastră,
au făcut o primire deosebit de căl
duroasă, expresie a sentimentelor de
satisfacție față de noul dialog româno-iugoslav la cel mai inalt nivel.
Oaspeților le-au fost oferite de către
muncitori din uzină buchete de flori,
s-au adresat călduroase urări de bun
venit pe această mare platformă in
dustrială din zona sudică a Capitalei.
Vizita la întreprinderea de mașini
grele a permis înaltului sol al po
porului iugoslav, la fel ca și în ziua
precedentă la cunoscuta uzină Drahoveană de utilaj petrolier „1 Mai“,
să cunoască în mod direct realizări
semnificative din domeniul indus
triei constructoare de mașini din țara
noastră, o serie de produse de înaltă
tehnicitate și ridicat randament des

tinate economiei naționale, precum
și unor parteneri externi.
Oaspetele a vizitat mai întîî secția
de forjă grea, dominată de presa de
12 000 tone forță, utilaj impresionant,
realizat în cea mai mare parte în
uzină. Presa, dotată cu cele mai mo
derne instalații de comandă, prelu
crează chiar în aceste momente un
lingou de mare gabarit. Este numai
un exemplu ilustrativ pentru ceea ce
se realizează astăzi în această între
prindere ce a luat ființă în perioada
de după istoricul Congres al IX-lea
al partidului și care beneficiază de
un sprijin permanent din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, aflat în
repetate ’ rinduri în mijlocul acestui
detașament muncitoresc.
Vizitarea celor mai importante
secții a permis președintelui Mika
Șpiliak să ia cunoștință de gama
variată de produse, de dotarea teh
nică de vîrf și buna pregătire profe
sională a colectivului. Au fost
relevate, de asemenea, posibilitățile
extinderii conlucrării dintre Româ
nia și Iugoslavia și în aceste dome
nii în care țara noastră dispune de
o bogată experiență.
După vizitarea secțiilor mecanice,
președintele Mika Șpiliak și tovară
șa Ștefița Șpiliak au fost invitați
în secția turbine de abur, unde a
fost prezentată o gamă largă de pro
duse ce au oferit o Imagine conclu
dentă a nivelului atins de industria
constructoare de mașini din Româ
nia. Au reținut atenția, în egală mă
sură, turbinele de 330 MW, ce echi
pează cele mai puternice centrale
din țară, ca și programul de fabri
cație a grupurilor termoenergetice
de 700 MW, mașinile-unelte perfec
ționate ce concură la realizarea

acestor utilaje gigant, de Înalt nivel
tehnic.

Președintele Mika Șpiliak $1 tova
rășa Ștefița Șpiliak s-au oprit
apoi, împreună cu celelalte persoane
oficiale române și iugoslave, în sala
de consiliu a uzinei, unde Dumitru
Constantin, directorul întreprinderii,
a salutat încă o dată prezența înalților soli ai poporului iugoslav vecin
și prieten în mijlocul lor, exprimîndu-și convingerea că această vizită
va contribui ia • mai strînsă «elabo
rare între țările noastre și în acest
domeniu. Răspunzînd interesului
președintelui Mika Șpiliak, gazdele
au informat pe larg despre modul
în care se aplică în uzină acordul
global.
La încheierea vizitei făcute Ia în
treprinderea de mașini grele, pre
ședintele Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia a ex
primat înalta sa considerație pentru
realizările acestui harnic colectiv
muncitoresc bucureștean. Semnînd
în Cartea de onoare a uzinei, înal
tul oaspete a arătat că este deosebit
de impresionat de tot ceea ce
a văzut, a felicitat pe gazde pentru
realizările lor, mulțumind, totodată,
pentru primirea cordială și atenția
de care s-a bucurat din partea aces
tora.
înainte de a ajunge la întreprinde
rea de mașini grele, președintele Mika
Șpiliak a vizitat magazinul univer
sal Bucur-Obor și piața agrealimentară din aceeași zonă.
Coloana oficială da mașini a
parcurs apoi un traseu ce străbate
citeva dintre cartierele noi ale
Capitalei, prilej pentru oaspeți de a
vedea la fața locului modul în care
se înfăptuiește o parte din amplul
program edilitar al celui mai mare
oraș al țării.

La Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România
Vineri, tovarășul Mika Șpiliak,
președintele Prezidiului Republicii
Socialiste Federative Iugoslavia, îm
preună cu tovarășa Ștefița Șpiliak,
a vizitat Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România.
Președintele Prezidiului Republicii
Socialiste Federative Iugoslavia a
fost însoțit de tovarășul Petru
Enache, vicepreședinte al Consiliului
de Stat, de alte persoane oficiale ro
mâne și iugoslave.
La sosire, oaspeții au fost salutați
de Suzana Gâdea, președintele Con
siliului Culturii și Educației Socialis
te, Florian Georgescu, directorul mu
zeului.
Vizita a început la expoziția „Do
vezi ale dragostei, înaltei stima și

profundei prețuiri de care se bucură
președintele Nicolae Ceaușescu și
tovarășa Elena Ceaușescu, ale am
plelor relații de prietenie și colabo
rare dintre poporul român și po
poarele altor țări".
Oaspeții s-au oprit cu deosebit in
teres în fața exponatelor ce ilustrea
ză vasta activitate desfășurată eu pa
siune revoluționară de conducătorul
statului și partidului nostru, pentru
continua dezvoltare economico-socială a României, pentru ridicarea sa
pe noi trepte de progres șl civiliza
ție. Documentele, imaginile fotogra
fice, celelalte exponate reflectă, de
asemenea, activitatea multilaterală,
teoretică și practică a secretarului
general al partidului în elaborarea și
înfăptuirea politicii externe a parti

dului și statului nostru, relațiile ex
terne ale României socialiste, crește
rea prestigiului ei în lumea contem
porană.
A fost prezentată, apoi, copia Co
lumnei lui Traian, aflată in Lapidarium, piesă de mare valoare artisti
că și istorică, ce evocă originea po
porului român. în continuare, oaspe
ților le-au fost înfățișate exponate
ilustrînd momente semnificative ale
istoriei noastre străvechi.
Pe parcursul vizitei, oaspeții au dat
o înaltă apreciere acestor valoroase
mărturii ale milenarei noastre isto
rii, aprecieri ce și-au găsit expresie
șl în impresiile consemnate de tova
rășul Mika Șpiliak în cartea de aur
a muzeului.

în acest sens, este necesar ca eele două gu
verne, Comisia mixtă româno-iugoslavă de co
laborare economică și celelalte organe econo
mice să acționeze mai hotărit în scopul întări
rii colaborării dintre economiile celor două țări,
prin promovarea unor acțiuni comune în di
verse domenii, pentru dezvoltarea producției în
comun de noi produse, asigurind astfel ridicarea
nivelului tehnic al industriei din cele două țări.
Ca domenii deosebite pentru colaborare au fost
menționate electronica, electrotehnica, construc
țiile de mașini, chimia și petrochimia. Posibili
tăți importante există și în realizarea colaboră
rii în domeniul metalurgiei și siderurgiei, al
metalelor neferoase și feroaliajelor, precum și
în cercetarea geologică și exploatarea de pe
trol și gaze in zona de frontieră.
Cele două părți au reafirmat necesitatea ca
acțiunile privind cooperarea și specializarea în
producție să fie incluse în planurile cincinale
și pe termen lung de dezvoltare economică a
celor două țări, asigurind și pe această cale,
precum și prin alte măsuri necesare realizarea
înțelegerilor existente, contribuind, totodată, la
sporirea interesului organizațiilor economice
pentru încheierea unor noi acțiuni de cooperare
industrială.
Președintele Nicolae Ceaușescu șl președintele
Prezidiului, Mika Șpiliak, au subliniat necesita
tea realizării colaborării prevăzute în Protocolul
si Programul comun de lucru adoptate la cea
de-a XIV-a sesiune a Comisiei mixte românoiugoslave de colaborare economică.
Cele două părți au convenit să acționeze pen
tru mai buna valorificare a avantajelor oferite
de existența unor căi diversificate de transport
între cele două țări, care să faciliteze și să stiriiuleze schimburile comerciale reciproee și tran
zitul de mărfuri. S-a indicat ca organele com
petente din cele două țări să intensifice efortu
rile pentru îmbunătățirea colaborării în dome
niul transporturilor feroviare, rutiere, maritime
și fluviale, ținind seama și de potențialul în
semnat și în creștere pe care îl oferă Dunărea
în această privință.
S-a subliniat că potențialul economic al celor
două țări permite realizarea de acțiuni de co
laborare pe terțe piețe prin participarea orga
nizațiilor românești și iugoslave la construirea
de obiective industriale, efectuarea de lucrări
de construcție și de alte servicii in comun.
A fost relevată însemnătatea practicării mai
largi a acțiunilor in contrapartidă, a aranja
mentelor de credit, a colaborării dintre insti
tuțiile bancare și financiare pentru extinderea
cooperării și specializării In producție, diversi
ficarea și creșterea schimburilor de mărfuri și
servicii, cooperarea pe terțe piețe.
Cele două părți au relevat posibilitățile exis
tente pentru lărgirea colaborării in zona de
frontieră, prin diversificarea schimburilor de
mărfuri in cadrul micului trafic de frontieră,
precum și prin realizarea unor forme mai com
plexe de acțiuni de cooperare și specializare.
S-a evidențiat necesitatea aprofundării co
laborării tehnico-științifice, punindu-se accent
pe orientarea acesteia spre domenii și programe
de cercetare care își găsesc o aplicare rapidă
in producție.
Cele două părți au reiterat interesul pentru
dezvoltarea conlucrării bilaterale și a colabo
rării intre toate țările riverane in scopul unei
mai bune gospodăriri și protecții a apelor Du
nării împotriva poluării. Ele s-au pronunțat
pentru intensificarea pregătirilor în vederea
convocării unei conferințe a țărilor dunărene
la care să se examineze colaborarea in gospodă
rirea și protecția apelor Dunării împotriva po
luării șl să se inițieze procesul de realizare a
unei înțelegeri care să asigure o protecție efi
cientă a calității apelor Dunării.
Au fost subliniate rezultatele colaborării in
domeniile științei, culturii, învățămîntulul, mij
loacelor de informare, turismului și sportului.
Cele două părți s-au pronunțat pentru îmbogă
țirea conținutului acestei colaborări, pentrn am
plificarea informării opiniei publice din cele
două țări asupra tuturor aspectelor vieții și con
strucției socialiste în România și Iugoslavia, în
scopul unei mai bune cunoașteri a dezvoltării
lor istorice, a relațiilor lor tradiționale de prie
tenie, a valorilor materiale și spirituale ale po
poarelor român și iugoslave.
Cele două părți au apreciat că existența mi
norităților naționale sîrbă și croată in Republica
Socialistă România și a minorității române în
Republica Socialistă Federativă Iugoslavia este
rezultatul dezvoltării istorice! al vecinătății
multiseculare.
Soluționarea justă a problemei naționale in
cele două țări, asigurarea drepturilor egale și
de dezvoltare multilaterală a naționalităților
constituie un factor important in edificarea so
cialismului in România și Iugoslavia, în întă
rirea relațiilor de prietenie dintre ele. Cele
două părți consideră că o astfel de rezolvare
este și în spiritul normelor internaționale adop
tate de O.N.U. privind promovarea și apărarea
drepturilor minorităților naționale.
Pornind de la principiile egalității in drep
turi, respectului suveranității, integrității teri
toriale și neamestecului in treburile interne,
părțile consideră că soluționarea problemei na
ționalităților, cetățeni ai țărilor respective, con
stituie o chestiune internă a fiecăruia dintre
cele două state. Ele apreciază în același timp
că naționalitățile chior două țări vecine trebuie
să fie pe mai departe încă un factor de apro
piere și consolidare permanentă a prieteniei
dintre popoarele român și iugoslave.
Președintele Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Pre
zidiului Republicii Socialiste Federative Iugosla
via, tovarășul Mika Șpiliak, au evidențiat și cu
acest prilej că dezvoltarea multilaterală a rela
țiilor româno-iugoslave, întărirea și promovarea
lor continuă reflectă nivelul superior de încre
dere și înțelegere reciproc realizat, corespunde
intereselor vitale ale popoarelor celor două țări
socialiste vecine, colaborării internaționale pe
bază de egalitate, păcii și stabilității in Balcani,
Europa și in lume.
II

Președintele Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele
Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugo
slavia, tovarășul Mika Șpiliak, au efectuat un
schimb cuprinzător de păreri cu privire la pro
blemele actuale ale situației internaționale. A
fost evidențiată identitatea sau apropierea punc
telor de vederi ale celor două părți și a fost
confirmată actualitatea pozițiilor și aprecierilor
cuprinse in Declarația româno-iugoslavă din 27
octombrie 1982 de la Belgrad.
A fost reafirmată hotărirea României și Iugo
slaviei de a întări conlucrarea lor pe plan in
ternațional pentrn soluționarea, în Interesul păcii
și securității tuturor statelor și popoarelor, a
problemelor complexe cu care este confruntată
omenirea.
Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele
Prezidiului, Mika Șpiliak, au exprimat profunda
ingrijorare in legătură cu înrăutățirea periculoa
să a situației politice din lume și ascuțirea
contradicțiilor in toate domeniile relațiilor in
ternaționale. Ei au apreciat că aceasta este re
zultatul politicii de forță, dictat și dominație, al
intensificării confruntării pentru reîmpărțirea
și consolidarea zonelor de influență și sferelor
de dominație, al recurgerii tot mai frecvente la
intervenție și amestec in treburile interne ale
altor țări, ai cursei tet mai nestăvilite și pericu
loase a înarmărilor, în primul rînd nucleare,
nesoluționării conflictelor și focarelor de ten
siune existente și apariției unor conflicte noi in
aproape toate părțile lumii, adîncirii crizei eco
nomice mondiale și a deoalajelor dintre țările în
curs de dezvoltare și țările dezvoltate, nerespectării și negării dreptului popoarelor la auto
determinare șl la dezvoltarea Hberă. Toate aces
tea subminează politica de coexistență pașnică,
periclitează grav libertatea și independența po
poarelor, pacea și securitatea în lume.
Cele două părți au subliniat că, in același
timp, ia amploare lupta popoarelor pentru men
ținerea păcii și împotriva războiului, pentru li

bertate, securitate și progres general, care se
opun tot mai hotărit politicii de forță, dominație
șl asuprire, cursei Înarmărilor și creșterii în
cordării in lume și se pronunță pentru deblocarea
căilor de contact și Înțelegere internațională.
S-a apreciat că este necesară o modificare ra
dicală a actualului sistem inechitabil de relații
economice și pelitice și s-a subliniat că acum,
mai mult deoît oricind, trebuie intensificate
eforturile întregii comunități internaționale pen
tru oprirea creșterii încordării în continuare a
situației Internationale și să se creeze condiții
pentru reluarea politicii de destindere șl co
laborare internațională tot mai largă. Ele se
pronunță pentru statornicirea între state a unor
relații internaționale bazate pe respectarea con
secventă a principiilor egalității in drepturi, inde
pendenței, suveranității, integrității teritoriale a
tuturor statelor, a dreptului fiecărui popor de a
hotărî singur calea dezvoltării sale interne, fără
amestec din afară, pentru participarea cu drep
turi egale a tuturor țărilor ia rezolvarea proble*
melor internaționale.
S-a relevat că în prezent cursa înarmărilor,
sub toate formele, îndeosebi a înarmărilor nu
cleare, ca și crearea altor tipuri de arme de
distrugere in masă, in condițiile reducerii tot
mai pronunțate a deosebirii dintre armamentele
nucleare și convenționale, eapătă proporții
uriașe, atit in privința cantității, cit și a calității
armamentelor, ceea ce reprezintă o amenințare
directă la adresa păcii, un mijloc de menținere
a sistemului actual inechitabil din relațiile in
ternaționale și unul din factorii perpetuării cri
zelor și conflictelor în diferite regiuni ale lumii.
Cele două părți consideră că este necesar să
•e treacă neîntirziat la soluționarea problemelor
concrete ale dezarmării, cum sint : încetarea pro
ducției și perfecționării armelor nucleare, redu
cerea treptată a stocurilor pînă la completa lor
lichidare, interzicerea folosirii armei nucleare șl
încetarea tuturor experiențelor cu aceste arme.
Ele i-au pronunțat pentru începerea cit mai ra
pidă de negocieri cuprinzătoare privind dezar
marea nucleară și convențională, interzicerea
tuturor armelor de distrugere în masă existente,
lichidarea armelor chimice și în favoarea preîntimpinărîl războiului nuclear și a războiului in
general. S-a subliniat importanța interzicerii
creării de noi tipuri și sisteme de arme de dis
trugere ta masă, pentru lichidarea bazelor mili
tare și retragerea trupelor străine de pe terito
riile altor țări, pentru reducerea cheltuielilor
militare, a trupelor și armamentelor și depăși
rea împărțirii în blocuri militare.
Președintele Republicii Socialiste România șl
președintele Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia și-au exprimat îngrijorarea
deosebită ta legătură ou prezența, acumularea in
continuare, lărgirea și dezvoltarea armelor racheto-nucleare și a altor arme de distrugere in
masă in Europa, ea și in legătură cu concentra
rea fără precedent a armelor clasice și a for
țelor armate pe continent, ceea ce amenință ne
mijlocit pacea șl securitatea în Europa și afec
tează colaborarea economică, culturală și in alte
domenii între statele europene.
Cele două părți se pronunță cu hotărlre pen
tru încetarea cursei înarmărilor, in special a
înarmărilor nucleare pe continentul european,
pentru încetarea amplasării de noi rachete cu
rază medie de acțiune in Europa, pentru retra
gerea și distrugerea celor existente și pentru
lichidarea tuturor armelor nucleare, ceea ce ar
reprezenta eea mai directă contribuție la conso
lidarea păcii șl securității in Europa și in lume.
Ele consideră că prin noi eforturi, prin trata
tive, desfășurate intr-un spirit de conlucrare șl
compromis este posibil să se ajungă la un acord
corespunzător general acceptabil.
In legătură cu aceasta, părțile șl-au exprimat
sprijinul deplin față de toate inițiativele $1 pro
punerile menite să conducă la oprirea cursei
înarmărilor, 1* negocieri și la crearea de con
diții pentru asigurarea continuării procesului de
destindere internațională, securitate și dezvol
tare început ia Helsinki.
Ca țări europene care au militat șl militează
statornic pentru securitate și cooperare In Eu
ropa, România și Iugoslavia au exprimat satis
facția in legătură cu rezultatele reuniunii de Ia
Madrid, care evidențiază că, și tn condițiile in
ternaționale complexe și dificile actuale, pot fi
soluționate probleme orieit de complicate pe ca
lea tratativelor, atunci cind se dă dovadă de
rațiune politică, de spirit constructiv și dorință
de cooperare.
Cele două părți au exprimat convingerea că
Încheierea cu succes a reuniunii de la Madrid,
ea și realizarea înțelegerii privind organizarea
unor viitoare reuniuni care asigură continuitatea
procesului Început la Helsinki oferă temei pen
tru Întreprinderea de noi eforturi privind crea
rea unei atmosfere de încredere, negocieri șt
destindere. Ele au fost de acord că viitoarea
conferință privind măsurile de Întărirea încre
derii, securității și dezarmare tn Europa poate
avea un rol mare pentru crearea condițiilor în
vederea reluării destinderii, ceea ce corespunde
interesului vital al popoarelor europene, și în
acest scop cele două țări vor colabora la pregă
tirea acestei conferințe și la desfășurarea ei la
Stockholm.
Președintele Republicii Socfalîsie România șl
președintele Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia au reafirmat hotărirea ță
rilor lor de a acționa in continuare pentru dez
voltarea colaborării bilaterale și multilaterale
intre țările balcanice, pe baza respectării prin
cipiilor independenței, suveranității, egalității în
drepturi, integrității teritoriale și neamestecului
In treburile interne, eeea ce contribuie la întă
rirea bunei vecinătăți, păcii și securității in Bal
cani și in Europa. In acest sens, eele două țări
sprijină eforturile și propunerile privind pro
movarea colaborării multilaterale concrete in
Balcani in domeniile economiei, științei, tehni
cii, culturii, invățămintului și turismului, precum
și in alte sectoare de interes comun.
Partea română a sprijinit cu satisfacție Iniția
tiva Iugoslaviei de a organiza in 1984 a reuniune
a experților țărilor balcanice în domeniul coo
perării și specializării industriale.
tn cadrul luptei pentru destindere universală
și securitate in lume. România și Iugoslavia s-au
pronunțat pentru crearea și extinderea unor zone
ale păcii și colaborării, lipsite de arme nucleare
și de orice amenințare cu folosirea acestei arme,
precum și de orice folosire a forței. Ele s-au
pronunțat pentru crearea unor astfel de zone in
Balcani, Marea Mediterană, în alte părți ale Eu
ropei și in întreaga Europă.
Președintele Republicii Socialiste România șl
președintele Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia au acordat o mare atenție
situației economice grave din lume și probleme
lor tot mai acute ale depășirii subdezvoltării și
necesității instaurării unei noi ordini economice
internaționale. Ei consideră că problemele păcii
și securității mondiale sînt strîns legate de pro
blemele dezvoltării și că actuala criză economică
mondială, care afectează toate țările și, in mod
deosebit de grav, țările in curs de dezvoltare,
reprezintă o sursă permanentă de încordare și
instabilitate generală. Provoacă o deosebită in
grijorare politica de protectionism și discrimi
nare, accentuarea disproporțiilor între prețurile
materiilor prime și ale produselor industriali
zate, creșterea datoriei externe a țărilor in curs
de dezvoltare și politica dobînzilor înalte, redu
cerea programelor de asistență, împiedicarea ac
cesului la tehnica și tehnologia modernă. Starea
negativă * economiei mondiale și cu deosebire
gravitatea situației economice a țărilor ta curs
de dezvoltare reclamă imperios dezvoltarea co
laborării economice între țările dezvoltate și ță
rile in curs de dezvoltare pe principii de egali
tate în drepturi și echitate, în scopul depășirii
actualei crize economice și al unei relansări eco
nomice durabile, reluării procesatul de dezvol
tare in țările ia curs de dezvoltare, tn legătură
cu aceasta s-a subliniat necesitatea trecerii cit
mai urgent posibil la relansarea procesului ne
gocierilor globale ta cadrul O.N.U.
Cele două părți au relevat însemnătatea Ini
țiativei privind convocarea anei conferințe in
ternaționale consacrate problemelor monetar-financiare legate de dezvoltare.

Părțile s-aa pronunțat pentru traducerea in
viață a noii strategii internaționale de dezvoltare
tn cadrul eelul de-al treilea deceniu pentru dez
voltare, adoptată de Adunarea Generală •
O.N.U.
S-a apreciat că toate țările, indiferent de mă
rime, ortnduire socială
*
și grad de dezvoltare
trebuie să acționeze în comun pentru găsirea de
soluții la problemele economice șl sociale deo
sebit de grele ale lumii de azi, pentru așeza
rea relațiilor dintre state pe baze noi, echitabile
și instaurarea unei noi ordini economice inter
naționale.
S-a subliniat legătura dintre dezarmare și dez
voltare, precum șl necesitatea ca mijloacele ce
vor fi eliberate in procesai de dezarmare să fie
folosite pentrn rezolvarea problemelor economi
ce, in primul rînd ale țărilor în curs de dezvol
tare.
Cele două părți au exprimat convingerea că
pentru lichidarea subdezvoltării și edificarea noii
ordini economice internaționale «n rol deosebit
11 au cooperarea economică intre țările in eurs
de dezvoltare, întărirea solidarității și unității
lor de acțiune.
Ele au relevat Importanta Declarație! minis
teriale adoptate in octombrie 1983 Ia New York
de „Grupul celor 77“ în legătură cu posibilitățile
unor acțiuni in continuare, la diferite niveluri,
pentru soluționarea problemelor cu care se con
fruntă țările în curs de dezvoltare, avind in ve
dere și împuternicirea acordată in această pri
vință președintelui grupului.
Președintele Republicii Socialiste România șl
președintele Prezidiului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia reafirmă atașamentul lor la
principiul rezolvării exclusiv prin mijloace paș
nice a tuturor problemelor și conflictelor, pe ca
lea negocierilor pe baza principiilor Cartei
O.N.U. și a celorlalte norme și principii unanim
recunoscute ale dreptului internațional. Ei s-au
pronunțat cu hotărire pentrn excluderea totală
a folosirii forței sau amenințării cu forța în re
lațiile internaționale. Pe această bază, trebuie
rezolvate situațiile conflictuaie din Orientul Mij
lociu, Africa australă. Asia de sud-vest și de
sud-est, America Centrală și celelalte regiuni ale
lumii.
Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele
Prezidiului, Mika Șpiliak, au examinat cu mare
îngrijorare situația din Orientul Mijlociu și evo
luția periculoasă în continuare a acesteia. Ei au
fost de acord că o pace justă și durabilă in
această regiune poate fi realizată numai nrintr-o
reglementare globală care presupune retragerea
neintirziată a Israelului din toate teritoriile
arabe ocupate în 1967, asigurarea drepturilor le
gitime ale poporului palestinian, inclusiv dreptul
ta constituirea unul stat independent propriu,
precum șl recunoașterea dreptulni tuturor sta
telor din regiune de a trăi în pace și securitate.
Ei au exprimat și eu această ocazie snrijintil
și solidaritatea cu Organizația pentru Eliberarea
Palestinei, singurul reprezentant legitim al po
porului palestinian.
Tn scopul reglementării problemelor din Liban,
eele două părți consideră că este necesar să se
facă totul pentru consolidarea încetării focului,
realizarea reconcilierii naționale între toate for
țele politice, pentru retragerea necondiționată în
primul rînd a trupelor israeliene din această
țară, pentru asigurarea independenței, suvera
nității naționale, integrității teritoriale, liniștii
și păcii Libanului, ceea ce ar influența pozitiv
asupra situației din Orientul Mijlociu.
Cele două părți au exprimat marea lor îngri
jorare in legătură cu intervenția militară în Gre
nada independentă și nealiniată, act inadmisibil
in relațiile internaționale, care poate avea con
secințe negative serioase pentru pacea și secu
ritatea in zonă și in lume. Ei au cerut să se pună
capăt rapid intervenției militare din afară, prin
retragerea trupelor străine din Grenada, astfel
ca poporul acestei țări să poată să-și hotărască
sîngur soarta, fără nici un amestec din afară.
Părțile au subliniat necesitatea incetării osti
lităților militare dintre Iran și Irak, soluționării
rapide • conflictului pe cale pașnică, prin nego
cieri intre cele două țări, in Interesul celor două
popoare vecine, al cauzei păcii, stabilității tn
zonă și tn Întreaga lume.
S-a reafirmat sprijinul lor pentru soluționarea
problemei cipriote pe cale politică, prin negocieri
între cele două comunități, care să asigure inde
pendenta, suveranitatea, integritatea teritorială,
unitatea și nealinierea Republicii Cipru, colabo
rarea și conviețuirea pașnică a celor două comu
nități cipriote.
S-a reafirmat solidaritatea si sprijinul activ in
favoarea poziției și inițiativelor Republicii Popu
lare Democrate Coreene îndreptate spre unifi
carea pașnică și dezvoltarea independentă a
Coreei.
Cele două părți se pronunță pentru asigurarea
neintirziată a independentei Namibiei și sprijină
lupta de eliberare a poporului namibian, sub
conducerea S.W.A.P.O., singurul reprezentant
legitim al poporului namibian, și eforturile pen
tru realizarea unei soluții politice problemei
Namibiei pe baza rezoluției 435 a Consiliului de
Securitate.
Au fost condamnate repetatele acte agresive
ale Africii de Sud împotriva Angolei șl a altor
state africane independente și s-a cerut Înce
tarea lor imediată, a oricăror încălcări ale su
veranității acestor state.
Cele două părți au subliniat rolul însemnat
al politicii de nealiniere, ca factor de sine stă
tător, în afara blocurilor, în promovarea și în
tărirea păcii, securității, independenței, egalită
ții, colaborării pe bază de egalitate în drepturi,
progresului și dezarmării, în democratizarea
relațiilor internaționale și edificarea unui nou
sistem de raporturi politice și economice in
lume. Ele au relevat importanța conferinței Ia
nivel inalt a țărilor nealiniate de la New Delhi
pentru întărirea în oontinuare a rolului țărilor
nealiniate în rezolvarea problemelor vieții inter
naționale, pentru oprirea «ursului periculos sure
încordare, pentru reluarea și dezvoltarea poli
ticii de destindere ta relațiile internaționale.
Ele s-au pronunțat pentrn întărirea rolului
Organizației Națiunilor Unite in consolidarea
păcii, securității, dezvoltării și colaborării inter
naționale egale tn drepturi, pentru rezolvarea
pașnică a diferendelor și conflictelor între state
și au evidențiat necesitatea democratizării ei în
continuare, a îmbunătățirii eficienței activității
organelor sale.
Pornind de la interesele și pozițiile lor Iden
tice sau foarte apropiate asupra problemelor in
ternaționale, președintele Republicii Socialiste
România și președintele Prezidiului Republicii
Socialiste Federative Iugoslavia au convenit să
se continue consultările șl să se intensifice con
lucrarea dintre eele două țări în cadrul Organi
zației Națiunilor Unite și al altor organizații in
ternaționale, al mișcării țărilor nealiniate și al
„Grupului celor 77“, pentru a contribui în con
tinuare la reglementarea democratică, justă a
problemelor majore a>e lumii contemporane, in
interesul păcii, securității și colaborării intre
toate țările.

in
Președintele Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele
Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, tovarășul Mika Spiliak, au exprimat
deplina satisfacție pentru convorbirile avute și
rezultatele vizitei și au apreciat că ele repre
zintă o manifestare puternică a prieteniei ro
mâno-iugoslave și vor da un nou impuls lărgirii
și întăririi colaborării multilaterale dintre Re
publica Socialistă România și Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia, dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia, ta interesul popoarelor celor două țări
socialiste vecine.
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste
Federative Iugoslavia, tovarășul Mika Șpiliak,
a invitat pe tovarășul Nicolae Ceausescu,
secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România, să
efectueze o vizită oficială de prietenie în Iu
goslavia.
Invitația a fost acceptată cu plăcere.
București, 4 noiembrie 1983

___________________ y
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Grădină de...

I
I

I sănătate
Pe Strada Unirii din Craiova,
Facultatea de medicină din lo
a început amenajarea
unei grădini mai puțin obișnui
I calitate
te. Aici urmează să fie cultivate
principalele plante medicinale
care
pe teren neadă
I postit.potElecrește
vor fi in așa fel dis
tribuite incit vizitatorii să ia
de principalele plante
I cunoștință
medicinale care au fost folosite
in antichitate de egipteni, greci
romani, de cele cultivate
de-a lungul secolelor, in
I șiapoi,
Europa. La loc de cinste se vor
afla plantele medicinale folosite
noștri. Totodată,
I devor strămoșii
fi cultivate plante medicina
le in seră și în... apă. Cum fie
care plantă va fi însoțită de ex
I șirile
plicațiile de rigoare și de însu
lor terapeutice, noua gră
dină va deveni nu numai un
de mare atracție turistică,
I punct
ci și de instrucție.
I Viefi salvate
Patru copii din Constanța —
cel mai mic în virstă de 3 ani și
I jucau
cel mai mare de 14 ani — se
intr-un canal de-a v-ați
ascunselea. La un moment dat,
de pămint ale canalu
I malurile
lui, înalte de vreo trei metri,
s-au surpat și i-au surprins pe
cei patru copii dedesubt. Pe
I toți
ricol iminent de sufocare. Cineva
a avut ideea să cheme pom
pierii.
Ideea t-a dovedit salvatoare.
I Sosiți
urgent la fața locului,
ostașii pompieri au inceput, me
todic
și
pricepere, să înlăture
I pămintul,cureușind
să-i scoată pe
cei patru copii la lumină.
Pentru intervenția lor, pom
merită cele mai călduroa
I pierii
se felicitări. Nu același lucru se
poate spune și despre unii pă
care-și lasă copiii nesupraI rinți
vegheați. Mal multă atenție nu
strică. Dimpotrivă !
I Chilipir...
I păgubitor
Aflind că un brăilean iși do
tare mult un autoturism
I rește
ARO, concitadinul său Aurel
Chișu i s-a și înfățișat cu o ofer
:
Iți fac eu rost de mașină.
I tăAm—tentantă
un foarte bun prieten la
minister.
Musafirul
n-a
I spus la care „binefăcător"
„minister", iar el
nu l-a intrebat.
A urmat o intilnire cu falsul
Sorin Spirchez, tot un
I inginer
escroc sadea, care a și calculat
exact suma de care avea, chi
nevoie pentru a-i face
I purile,
rost de mașină : 121 500 lei.
Nerăbdătorul chilipirgiu a dat
toți banii fără să clipească, iar
I ceizuți.doiPinăescroci
s-au făcut nevăla urmă, miliția le-a
dat de... urmă și cei doi iși vor
pedeapsa cuvenită.
I primi
In ce-i privește pe chilipirgii,
găsesc nu ceea ce caută, ci ceea
I ce merită.
Record în Deltă
I cordul
De mai multă vreme, re
in ale pescuitului la
-■
—
Del.
Sfintu
inia
Dunării,
il dețin cei din
I brigada Gheorghe,
Sercondusă
de
ghei Halchin. Nu e zi in care
să nu prindă cele mai mari
I eicantități
de pește.
tntimplarea a făcut ca tot des
pre ei să se ducă acum vestea
ea autori ai unui adevărat re
I cord.
Pescuind zilele trecute in
I

I
I
I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I

apele de la țărmul mării, au
reușit să prindă in năvoade un
morun uriaș, cum nu s-a mai
văzut prin părțile locului. Greu
tatea 7 Aproape 500 de kilograme !

Monument
al naturii
împlinește | aproape un secol
de existență in localitatea Halmeu Vii, din județul Satu Mare,
un arbore rar intilnit in Europa
din familia coniferelor — cedrul
libanez. Vigurosul cedru și-a
mărit „familia" cu alți șapte
arbori tineri. Toți au lemnul
tare, scoarța de culoare inchisă
și ramurile frumos etajate.
„Secretul" aclimatizării cedru
lui libanez la Halmeu Vii rezidă
in faptul că zona respectivă se
află sub o dună protectoare, fe
rită de curenți de aer rece, de
unde și părerea silvicultorilor
că s-ar putea crea aici o rezer
vație naturală de cedri, monu
ment al naturii, unic in țară.

Bieții

mesteceni I...
Cititorul nostru I. Constan
tin ne scrie : „Există la intra
rea in cartierul «Pajura», din
spre «Casa Scînteii», un părculeț cochet amenajat prin
munca voluntară a locatarilor
de aici. Miini de oameni gos
podari au plantat aici, intre
altele, mesteceni, care nu se
intilnesc pe toate drumurile —
și arbuști ornamentali, cu
flori incîntătoare. Pină mai zi
lele trecute, ei puteau fi admi
rați de toată lumea. Acum, se
dezvăluie privirii o priveliște
dezolantă. Niște indivizi au fă
cut un foc in care au aruncat
și cițiva din frumoșii meste
ceni și arbuști ornamentali.
Cum de nu le-o fi tremurat
mina ? Mină cu care n-au
plantat, poate, nici un pom în
viața lor. Altfel nu se explică
fapta lor reprobabilă. Odată descoperiți, să fie discutați în fata
obștii și puși să planteze alți
copaci, după care să-și pri
mească și pedeapsa după lege".
Subscriem !
Rubrică realizată de

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"
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Mm GMNIST IN FATA ORGANIZAU! I DE PARTID
- oriei de afirmare a spiritului revoluționar
„Fiecare activist și fiecare membru
de partid — sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea pe
problemele muncii organizatorice și
politico-educative de la Mangalia —
trebuie să raporteze periodic, dar in
mod permanent, în fata organizațiilor
de partid sau a organului de partid,
despre activitatea desfășurată
*
1. O
asemenea cerință vizează, fără îndo
ială, nu un moment obișnuit, de ru
tină, ci unul cu adinei implicații atît
pentru activitatea fiecărui comunist,
cît și a fiecărei organizații de partid
în ansamblu. Pentru că el trebuie să
dimensioneze în egală măsură efortu
rile depuse de comunist pentru înde
plinirea sarcinilor încredințate, dar și
modul în care organizația de partid
reușește să-i solicite capacitatea, să-i
canalizeze eforturile spre obiectivele
majore pe care le are de îndeplinit.
Cum acționează din acest punct de
vedere organizațiile de partid din
municipiul Alexandria ?
în mai multe adunări generale ale
organizațiilor de partid de la între
prinderea de panouri și tablonri elec
trice se vorbea, la începutul anului,
de apariția unui anumit decalaj între
cerințele economiei naționale și ca
pacitatea unității de aid de a crea
produse noi. Pentru soluționarea
acestei probleme, comitetul de partid
a stabilit ca ing. Iulian Marcu,
membru al comitetului, să se ocupe
de organizarea unul laborator de
creație tehnico-științifică. O sarcină
de partid care angaja nu numai
eforturile inginerului respectiv, d și
pe ale altor specialiști din unitate.
„Motiv pentru care comitetul de
partid — ne spune tovarășul Ion
Tudor, secretarul comitetului — a ur
mărit permanent, pînă la finalizare,
evoluția îndeplinirii acestei sarcini
atît prin solicitarea unor rapoarte de
activitate din partea comunistului
care primise respectiva sarcină, cît și
din partea altor comuniști din con
ducerea unității care coordonau o asemenea lucrare" Care a șl fost în
deplinită în cele din urmă cu 3 luni
mai devreme.
O experiență interesantă în anali
zarea modului în care comuniștii iși
îndeplinesc sarcinile poate fi întîlnită
și la întreprinderea de morărit și pa
nificație — unitate distinsă în acest
an cu titlul de Erou al Muncii Socia
liste. „într-o vreme, ne spune to
varășa Niculina Ghiță, secretar al
comitetului de partid, aceste rapoar
te aveau un caracter oarecum întimplător. Birourile organizațiilor de
bază erau preocupate mai mult de
stabilirea unui număr cît mai mare
de comuniști care să prezinte rapoar
te și mai puțin de realizarea unei efi
ciente efective a acestor momente
importante din viața membrilor de
partid. Am stabilit, de aceea, ca In
fiecare lună să fie programați pen
tru a prezenta astfel de rapoarte atlt

comuniștii din rîndul muncitorilor,
cît și din rîndul maiștrilor, ingineri
lor, cadrelor de conducere, astfel incit
și prin acest mod de a analiza acti
vitatea membrilor de partid să asi
gurăm solicitarea echilibrată a for
țelor profesionale și politice ale co
muniștilor".
Evidențele statistice ale comitetu
lui de partid de aici confirmă intru
totul această apreciere. In cele zece
luni din acest an au prezentat in
formări asupra activității desfășurate
180 de comuniști din rindul muncito
rilor, 35 din al cadrelor tehnice și opt
din cadrul personalului de conducere
(în cele 5 organizații de bază există
300 de comuniști). Modul în care co
mitetul de partid de aici și organiza
țiile de bază se preocupă de anali
zarea activității desfășurate de comu
niști, a sarcinilor încredințate se re-

VIAȚA DE PARTID
în municipiul Alexandria
flectă, fără Îndoială, și în rezultatele
de ansamblu ale întreprinderii. în
care este încorporată în mod nemijlo
cit șl munca acestora. în perioada ce
a trecut din acest an, aici s-a obți
nut o producție-marfă suplimentară
în valoare de 36,9 milioane lei, planul
producției nete a fost depășit cu
16 milioane lei. Iar cheltuielile ma
teriale au fost reduse cu 4,2 milioa
ne lei.
Există peste tot aceeași grijă pen
tru creșterea răspunderii comuniste
față de îndeplinirea sarcinilor încre
dințate 7 Cele constatate la întreprin
derea de prelucrarea lemnului con
firmă, din păcate, că nu există. Răs
foim. împreună cu tovarășul Dumi
tru Păun, secretarul biroului organi
zației de bază, procesele verbale ale
adunărilor generale din acest an. Nu
intilnim decît două referiri la rapoar
tele prezentate de doi comuniști —
Petre Țone și Mircea Popescu. Să nu
fi avut organizația de partid de aici
motive să ceară rapoarte de activi
tate și altor comuniști 7 Faptele ple
dează împotrivă. O preocupare de
terminată de însăși situația unității
care. în perioada ce a trecut din
acest an. nu și-a realizat planul la
nici un indicator.
— Nu ați cerut în această situația
rapoarte de activitate nici măcar co
muniștilor din conducerea întreprin
derii, care' poartă cei dinții răspun
derea pentru buna organizare a în
tregii activități din unitate 7
— Am încercat de mai multe ori
acest lucru — ne mărturisește secre
tarul biroului organizației de bază.

Dar tovarășii din conducerea unității

— nu dau nume, pentru că situația
este valabilă pentru toți — s-au
arătat de-a dreptul contrariat! că le
solicităm asemenea rapoarte. Aceasta
ne-a făcut să renunțăm la a mai cere
rapoarte de activitate și celorlalți co
muniști.
Ciudată optică ! In loc să-sl exer
cite dreptul de control asupra acti
vității comuniștilor, inclusiv a celor
din conducerea unității, ceea ce ar
fi contribuit la dezvăluirea cauzelor
deficientelor, la înlăturarea lor. bi
roul organizației de bază si-a abro
gat singur acest drept statutar.
O situație similară poate fi întîl
nită și la Filatura de bumbac, unde,
deși sarcinile de plan nu s-au reali
zat la principalii indicatori, analiza
modului în care au acționat comu
niștii pentru îndeplinirea obiective
lor majore ale activității productive
s-a făcut mal mult ..la global", pe
întreaga unitate, și mai puțin prin
prezentarea unor rapoarte individua
le, care Să pună în evidență preocu
pările acestora, măsurile pe care le
gîndesc și le aplică in vederea înlă
turării neajunsurilor cu care se con
fruntă colectivul unității. „Nici to
varășii din conducere nu au mani
festat receptivitate, cînd au fost so
licitați. pentru a prezenta asemenea
rapoarte" — conchide secretara co
mitetului de partid, tovarășa Elena
Angiu. E posibil. Dar cine anume
dacă nu comitetul de partid trebuie
să combată o asemenea atitudine, un
asemenea mod de a privi îndatori
rile de comuniști 7
înfățișîndu-1 constatările anchetei
de față, tovarășul Ion Oiță, secre
tar al comitetului municipal de
partid, ne-a spus : „Ne sînt clare,
pentru întărirea vieții de orga
nizație, pentru creșterea responsabi
lității comuniste, a spiritului re
voluționar. semnificațiile cerinței ca
membrii de partid să prezinte
rapoarte periodice despre activita
tea desfășurată. Faptul că nu in
toate organizațiile de bază s-a în
cetățenit această practică se datoreste atît lipsei de experiență a unor
secretari, cît și îndrumării insuficien
te acordate. în îndeplinirea acestei
sarcini, de către membrii comitetu
lui municipal de partid. Iată de ce,
cu prilejul primei instruiri a acti
vului de partid, vom organiza o
dezbatere aprofundată despre repar
tizarea si controlul îndeplinirii sar
cinilor încredințate
comuniștilor.
Pentru că vrem să înlăturăm cu fer
mitate orice manifestări de forma
lism — și după cum a relevat și do
cumentarea dv. mai există asemenea
manifestări — si să generalizăm ex
periența pozitivă în aplicarea acestei
cerințe statutare".

Stan ȘTEFAN
Constantin PRIESCU

Funcția educativă a imaginii plastice
Recenta expoziție personală de la
Dalles ne oferă un Eugen Taru inte
gral, ceea ce n-ar fi fost posibil
decît fragmentar, in orice caz incom
plet, cu ajutorul volumelor și plache
telor publicate sau al periodicelor în
care il este răspindită mare parte
din operă. Spunem operă cu toată
convingerea, pentru că, în fața acestei
expoziții, ne găsim în prezența
unei incontestabile și incpnfundabile
opere.
Această retrospectivă întruchipea
ză rodul unui efort creator de peste
cinci decenii al unui artist harnic,
disciplinat cu sine și tenace, dotat
cu prisosință de natură și refractar
la orice ii era deja cunoscut, de larg
orizont cultural și cu profunde cu
noștințe profesionale. Adică un ar
tist stăpîn, pum se zice, pe unel
tele sale.
Cunoscut de publicul larg din pre
sa cotidiană, pe care a slujit-o fidel
vreme îndelungată, din presa cultu
rală, Eugen Taru surprinde în expo
ziția sa retrospectivă in primul rînd
prin solida sa operă de ilustrator
de carte, de comentator plastic al
atîtor capodopere naționale și uni
versale. Este o operă bine cunoscută
și ingenios prezentată în expoziție
într-o desăvîrșită ordine, cu valențe
estetice aș spune ; fie pe panouri —
lucrările originale, fie in vitrine —
numeroasele sale tipărituri: albume,
cărți, plachete, realizate de autor de
la copertă și pînă la ultima vignetă.
Vom vorbi deci, mai întîi, despre
creația sa de ilustrator de carte, în
care s-a distins prin âlegerea teme
lor și prin valoarea plastică, artistică
a „producției" sale, in care, cum spu
nea recent, a știut întotdeauna — și
a ținut mult la aceasta — să subor
doneze elementele artei sale, ale
meșteșugului, cu alte cuvinte, culoa
rea. tușa, linia, propriei concepții asupra operei ce o ilustra. De aici pro
vin, e și lesne de înțeles, diferențele
stilistice, adesea mari, ce pot fi ob
servate ușor între desenele- sale, de
la o carte la alta. Nu este o incon
secvență stilistică, cum s-ar putea
crede, ci, dimpotrivă, o adecvare la
„obiect", la imaginea literară. La
Gargantua, de pildă, subiect abordat
cu mult curaj după mulțimea ilus
tratorilor de pretutindeni și de la

noi (așezăm fără reticențe pe Val
Munteanu sau pe Benedict Gănescu
alături de Gustave Doră, în raport cu
care E. Taru pare a fi unul dintre

Însemnări
pe tăarginea expoziției
retrospective
Eugen Taru

lideri). Subordonarea despre care am
vorbit are o nuanță în plus, pentru
că ilustratorul este obligat să țină
seama — și E. Taru a făcut-o — și
de ceea ce impune, ca stil, epoca în
care se petrece acțiunea. în cazul lui
Gargantua este vorba și de trecerea

de la goticul scolastic la eleganta sti
lului renascentist. Și totul adecvat
ideii sau intenției de a demonstra
că o educație de tip medieval, scolas
tică prin excelență, nu poate să nu
dea un personaj de o structură și
mentalitate înapoiate. Și cită deose
bire fată de renaștere 1 Admirabil
sînt prinse și subliniate aceste nuan
țe la E. Taru care realizează
în
ilustrațiile celebrului
basm
al lui Biirger un veritabil tur
de forță : Miinchausen-ul lui E.
Taru e tot ce poate fi mai
apropiat de intențiile autorului și,
in același timp, mai expresiv,
și tocmai prin aceasta mai ve
ridic. Imposibil să ne oprim in
spațiul acestei cronici la întreaga
sa operă de ilustrator, dar nici
nu vom omite să amintim reu
șitele sale greu de egalat în de
senele la fabulele lui La Fon
taine sau Gr. Alexandrescu, la
extraordinarul Pinocchio. Dar „Amintirile din copilărie" ale lui
Creangă sau „Moș Teacă" al lui A.
Bacalbașa și, in sfîrșit, figura de ne
uitat a „Domnului Goe" 7 Și n-am
amintit decît o mică parte, pentru
că „Povestea vorbii" a lui Pann sau
„Viața și pildele lui Esop" sînt, după
părerea noastră, grăitoare prin ceea
ce au mai caracteristic : adică au
virtuți deosebite în expresivitatea
desenului, obținută totdeauna pe ca
lea migăloasă a maximei simplități,
a esențializării. Cromatica devine și
ea un mijloc de expresie, diferind,
de regulă, în raport cu articulațiile
temelor abordate.
în domeniul și mai vast al creației
sale satirice, al caricaturii, selecția
maestrului a mers, in rigurozitate,
pină la ultimele consecințe, cum se
spune, fiindcă numărul lor la Dalles
este relativ mic în raport cu vasta
sa creație satirică. Generalizînd, pu
tem spune că E. Taru a știut să fie
un martor activ al epocii sale. Vor
bind de incisivitatea desenului său
satiric spunem de fapt ceva banal,
parcurgem un loc comun. Nu despre
aceasta este vorba, ci mai curînd
despre capacitatea sa de a exprima
vizualul prin atotcuprinzătoarea vir
tute a liniei.

Viorel OPREA

Noile construcții ale Sloboziei de azi impresionează prin frumusețea lor

Foto : Sandu Cristian

Fondul locativ - întreținut cu grijă
și răspundere cetățenească!
Întrecerea

gospodărească dintre locatari

-o

experiența de larg interes

După cum se știe, recent o fost publicat Decretul Consiliului de Stat
nr. 386 privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințe. In
articolul 1 se precizează : „Contractele de închiriere privind suprafețele
locative cu destinație de locuințe, indiferent de proprietar, existente la
data de 1 ianuarie 1983, se prelungesc de drept pină la 1 ianuarie 1988".
In continuare, decretul subliniază principalele îndatoriri ce revin chi
riașilor și asociațiilor de locatari în folosirea și întreținerea locuințelor așa cum sint statuate, dealtfel, cu claritate în Legea nr. 5/1973, în H.C.M.
860/1973 și In Decretul Consiliului de Stat nr. 387/4977 - incepind de
la asigurarea stării de curățenie a apartamentelor și clădirilor, a func
ționării normale a instalațiilor și pină Ia plata cu regularitate a chiriei.
Aplicarea reglementărilor legale în acest domeniu este menită să
opere și să prevină orice degradare a acestui bun obștesc de mare preț
pe care-l reprezintă fondul locativ.

O cifră : ©este 4,8 milioane de lo
cuințe construite in întreaga tară
din 1950 pînă îti 1982. Altfel spus,
peste două treimi din populația tă
rii locuiește în prezent in casă nouă,
înfăptuirea acestui vast program de
construcții — care continuă în toa
te județele — este o mărturie din
cele mai convingătoare ale grijii
partidului și statului nostru față de
om. fată de condițiile de locuit ale
cetățenilor.
Construim pentru not dar șl pen
tru generațiile care vin. Zestrea de
locuințe, pe care o sporim neînce
tat cu prețul atîtor eforturi mate
riale. este menită să dăinuie in timp.
De aceea, se înțelege că investițiile
tot mai mari din acest domeniu tre
buie însoțite și de o preocupare tot
mai atentă, tot mai stăruitoare pen
tru întreținerea si păstrarea in cele
mai bune condiții a întregului fond
locativ, valoroasă avuție obștească.
în Legea nr. 10/1982 — privind obligatiile și răspunderile consiliilor
populare, unităților socialiste si ale
cetățenilor pentru buna gospodărire,
întreținere si înfrumusețare a loca
lităților urbane — se precizează :
„Toți cetățenii au îndatorirea de a
asigura întreținerea și curățenia lo
cuințelor lor, a anexelor gospodă
rești, a curților și împrejmuirilor..."
Aceste prevederi, ca și ale altor acte
normative anterioare, se regăsesc în
recentul Decret al Consiliului de
Stat nr. 386. care precizează din nou
îndatoririle chiriașilor, ale asociații
lor de locatari în vederea menține
rii stării de funcționare, bunei gos
podăriri și igiene a locuințelor. Fi
resc.
înfățișarea
apartamentului
în care locuiește este, practic, o oglindă a spiritului civic si gospodă
resc al fiecărui cetățean in parte.
Spiritul acesta gospodăresc l-am
intilnit. zilele trecute. în acțiune, in
tr-un oraș reconstruit din temelii :
Slobozia. Este un oraș care „miroa
se a mortar" : în oricare parte ți-ai
îndrepta privirea, numai locuințe noi.
Ce fac locatarii pentru buna în
treținere a acestui fond locativ 7 La
Slobozia există o frumoasă tradiție
cetățenească, materializată prin în
trecerea dintre asociațiile de loca
tari — pentru întreținerea și Păs
trarea în cele mai bune condiții a
fiecărei locuințe. I-am văzut pe ce
tățeni la lucru acum. în preajma se
zonului rece : zugrăvesc casele scă
rilor. repară ușile de intrare in
blocuri. înlocuiesc geamurile sparte,
instalațiile defecte, fac curățenie ge
nerală în subsoluri si cite altele. Se
simte aici mina bunilor gospodari, cu
atît mai mult cu cît numeroși loca
tari sînt și meseriași priceputi.
întrecerea intre asociațiile de lo
catari are un obiectiv principal : ob
ținerea calificativului de „cel mai
bine gospodărit bloc din oraș". In
cadrul acestei întreceri s-a afirmat
cu deosebire grija pentru întreține
rea in cele mai bune condiții a
spatiilor comune, altădată oa
recum neglijate. Așa a devenit
exemplu pentru oraș „scara cadre
lor didactice" din blocul L 4, „scara

„Nu poți discuta despre întruchipările lor de către re între «absurdul» folclo ale exegetului ajung de la murire nu a înfăptuirii in
Conachi cu cine nu știe re scriitorii români în cadrul ric românesc și acela al persistența motivului la o sine, ci a avatar-ului ei (...)
cita din. Petrarca" — scria principalelor mișcări și «antiteatrului»
modern". anumită mentalitate autoh O
asemenea
reînviere
mai demult G. Călinescu, tendințe literare ale conti Rămîne însă de văzut dacă tonă și, mai departe, la o necurmată a înmuguririlor
stabilind în chip memora nentului. Fără să fie urmă anumite întruchipări absur determinare geografică și, — o asemenea continuă
bil relația firească și ne rită în chip explicit și pro de, precum „jumătate om mal ales, istorică. Cheia reîncepere a lucrurilor —
cesară dintre studiul litera gramatic, raportarea la călare pe jumătate iepure de boltă a întregii demon constituie totodată și eter
turii române și acela al li marile culturi europene se. șchiop", ori formule de strații e găsită în cartea nitatea specifică a istoriei,
teraturilor străine. Dezvol face permanent, chiar dacă
tarea independentă a unei uneori implicit, iar echiva
literaturi naționale nu în lențele se stabilesc fără
seamnă izolare autarhică complexe de inferioritate.
CRONICA LITERARĂ
și ceea ce are ea mai ca Erudiția eminentului pro
racteristic nu poate fi des fesor de literatură univer
coperit decît prin compa sală se verifică de această
rație. La aceste adevăruri dată nu numai și nu atit
elementare m-am gindit în bogăția trimiterilor și
citind cartea pe care pro analogiilor, cit în acuitatea
fesorul Edgar Papu o de unor aprecieri de ansam
dică unor „motive literare blu. Astfel, chiar primul
românești". Autorul stu capitol al cărții, Elemente
diază configurația unor de „absurd" și „antilitera
motive „specifice" pentru tură" la clasicii noștri, aliteratura română și nu ca duce completări necesare
riera locală a acelor motive și nuanțe prețioase la ipo
„călătoare" care au preo teza mai veche a autoru
cupat atîta vreme compa- lui în legătură cu existența tipul „cind o face plopul lui G. M. Cantacuzino Iz • spiritualității, a artei ro
ratismul tradițional. Crite unui „protocronism" româ pere și răchita micșunele" voare și popasuri, și anu mânești". Același determi
riile ce condiționează ale nesc. (Din clasicii noștri, nu există și în folclorul me in definirea unui con nism istoric e invocat, ală
gerea motivelor sint date 1977). Nu este singurul loc popoarelor vecine. Diferen cept autohton al eternită turi de orizontul spațial al
de continuitatea prezenței unde discuția începe prin ța specifică ar urma, in ții, care ar fi ilustrat de cîmpiei, și in explicarea
acestora la scriitorii cu a- referiri la mentalitatea acest caz, să fie stabilită „formele ce reîncep, nu atracției scriitorilor ro
devărat valoroși dintr-un populară, așa cum este ea in continuare.
numai de cele ce durează". mâni pentru motivul „fata
anumit spațiu geografic și exprimată în diferite lo
Capitolul al doilea al Nu o eternitate statică, morgand" : „Este nevoia
istoric.
cuțiuni ori în producțiile cărții, închinat „avataru minerală, așadar, ci una de iluzie a poporului nos
Oprindu-se la cîteva mo folclorice. In felul acesta, lui", ni se pare deosebit de dinamică, organică, ciclică. tru, atît de vitregit în rea
tive considerate reprezen specificității 1 se sublinia important în măsura în „Faptul că — adaugă pro litatea trecutului său, ilu
tative („absurdul", ava- ză organicitaiea. Nu puți care autorul oferă aici șl o fesorul Papu — vegetația zie însă care se suprapu
tar-ul, metamorfoza, „enig ne și nu mici prejudecăți explicație seducătoare cul moare și mereu reînvie, ne conștient pe scepticis
ma", fata morgana, „do sînt sfidate în momentul tivării lui cu atîta asidui într-un proces necurmat, mul și pe înnăscuta sa lu
rul", Orientul, muntele în care Edgar Papu des tate de către scriitorii ro face să se vorbească și aci ciditate".
sacru), Edgar Papu așază coperă o „trăsătură de uni mâni, Conexiunile cauzale de o nemurire, însă o ne
în „clasicii" noștri — și

constructorilor" din acelâți bloc șl
multe altele. Sînt mJădițe ale unor
inițiative care tind să se generali
zeze.
Apare Insă și nevoia unor lucrări
de întreținere cane depășesc price
perea și capacitatea locatarilor.
„Pentru lucrările mai mari, care
presupun forță de muncă bine ca
lificată — ne spunea tovarășul Ni
colae Bucur, împuternicitul asociia-

însemnâri din Slobozia
țlel de locatari nr. 23 — asociațiile
de locatari, sprijinite de consiliul
popular municipal, au găsit soluția
prin ajutorul Întreprinderilor indus
triale din oraș. Concret : toți factorii
responsabili de la Combinatul de în
grășăminte chimice. Fabrica de ulei,
Filatura de bumbac, cooperativa
„Constructorul", întreprinderea ju
dețeană de prestări și servicii, Uniu
nea județeană a cooperativelor meș
teșugărești au fost convocați la con
siliul popular unde. între ei, asocia
țiile de locatari șl deputați a avut
loc o discuție fructuoasă, de pe urma
căreia a câștigat tot orașul.
Practic, s-a stabilit de comun acord
ca unitățile industriale să organizeze,
din meseriașii pe care 11 au, echipe
complexe de intervenție, care acțio
nează in timpul lor liber,' in urma
solicitărilor locatarilor. Aceștia pro
cură, dealtfel, și materialele nece
sare. S-au alcătuit atitea echipe cite
blocuri există la Slobozia. Așadar,
atunci cind întreprinderea de gospo
dărie comunală nu are posibilitatea
să rezolve singură diferitele proble
me pe care le ridică întreținerea
fondului locativ, asociațiile de loca
tari apelează la formația de lucru
care le este repartizată, plătind cos
tul lucrărilor executate potrivit ta
rifelor stabilite pentru meseriașii
gospodăriei comunele Astfel au fost
rezolvate și probleme mai compli
cate < Înlăturarea cauzelor unor in-

filtrați! de apă in subsolurile tehnice
ale câtorva blocuri, refacerea fațade
lor, înlocuirea jgheaburilor.
Cerința păstrării în cele mai bune
condiții a fondului locativ a întărit
exigența locatarilor nu numai față
de propriul apartament, ci și față de
întregul bloc, exigență relevată de
nenumărate aspecte. Bunăoară, une
le asociații de locatari au constatat,
la un moment dat, că intr-un bloc
sau altul se infiltrează apa prin, pe
reții ultimului etaj. Cauza : unii ce
tățeni, în toc să-și ancoreze corect
antenele de televiziune, spărseseră
pur și simplu planșeul pentru a în
gropa antena. S-a făcuit un „inven
tar" al situațiilor de acest fel și,
unde a fost cazul, s-a hotărât să se
ceară sprijinul gospodăriei comunale
pentru înlocuirea, contra cost, a an
tenelor personale cu antene colec
tive și pentru repararea plamșeelor
deteriorate de către locatarii negos
podari, desigur pe cheltuiala lor.
In desfășurarea pregătirilor de
Iarnă se impun atenției eforturile
consiliului popular municipal pentru
modificarea sistemului de încălzire
a blocurilor cu ajutorul aburului
uzat, rezultat din procesele tehno
logice de la Combinatul de îngră
șăminte, abur care înainte era re
fulat in atmosferă. Avantaje : se
asigură în condiții mai bune căldura
și apa caldă menajeră in loouinte, a
sporit gradul de curățenie în blocuri,
se economisesc 12 008 tone de com
bustibil lichid pe an. Lucrările de
termoficare beneficiază din plin,
cum era și de așteptat, de contribu
ția in muncă a cetățenilor Sloboziei.
Atitudinea de responsabilitate ci
vică a marii majorități a locatarilor,
care pun umărul ca „orașul lor" să
fie cît mai bine gospodărit, este,
fără Îndoială; și rezultatul unei efi
ciente munci educative, a faptului
că Legea nr. 10/1982 a fort prelu
crată în repetate rânduri In cadrul
adunărilor asociațiilor de locatari, al
adunărilor cetățenești. Tocmai dato
rită Inoetătenirii unui asemenea spi
rit de exigență s-a putut acționa cu
fermitate Împotriva acelor locatari
— oricât de puțini ar fi ei — care
nu participă la întreținerea cores
punzătoare a locuinței. „Am fost
nevoiți — preciza tovarășul Nicolae
Ionescu, prim-vicepreședinite al Con
siliului popular județean Ialomița —
ca, în cazurile respective, să aplicăm
cu toată strictețea sancțiunite pre
văzute de lege. Abaterile de la nor
mele de conviețuire socială, nepăsa
rea față de fondul locativ trebuie
curmate cu hotărâre, incit toți loca
tarii
învețe să prețuiască șl să
păstreze avutul obștesc ca pe pro
priile lor bunuri".

Gh. GRAURE

TÎRGU MUREȘ : Simpozion național cu tema :

„Amenajarea și optimizarea
spațiului agrar“
în organizarea Comitetului jude
țean Mures al P.C.R.. Societății de
științe geografice din România. In
stitutului de economie agrară din
București și Inspectoratului școlar al
județului Mureș, la Tîrgu Mureș a
avut loc, timp de 2 zile, simpozionul
național cu tema : „Amenajarea și
optimizarea spațiului agrar". Au pre
zentat comunicări activiști de partid
și de stat, specialiști și economiști
agrarieni din institute de cercetări și
din producție, precum și un mare
număr de cadre didactice universita
re din București, Cluj-Napoca. Iași,

in Eminescu in primul
rînd — iși caută cu precă
dere Edgar Papu argumen
tele. Intenția sa declarată
este de a face din studiul
întruchipărilor stilistice ala
unor teme recurente o con
tribuție la analiza „carac

Contribuții la definirea specificului
național al literaturii române
terului distinctiv al litera
turii române" și, implicit,
a specificului național ro
mânesc. Din această per
spectivă, o recuprindere
globală a motivelor anali
zate ar fi fost binevenită
prin repercusiunile posi
bile asupra definirii speci
ficului ca un complex de
elemente, ca o constelație
de factori, cu alte cuvinte,
în simultaneitatea nu tot
deauna concordantă a tră
săturilor sale, nu numai in

Sibiu, Brașov. Tîrgu Mureș și alte
centre ale țării. Comunicările, rod al
unor studii și cercetări practice, au
adus în dezbatere. în lumina pro
gramului național pentru asigurarea
unor producții agricole sigure și sta
bile, aprobat de conducerea partidu
lui. căile de sporire a potențialului
productiv al solului din toate zonele
geografice ale țării, supunînd atenției
variantele optime de structură a cul
turilor agricole, în funcție de nece
sitățile economiei naționale. (Gheor
ghe Giurgiu, corespondentul „Scîn
teii").

aprofundarea lor succesi
vă și separată. Este, de
altfel, cît se poate de sem
nificativ și de instructiv
faptul că autorul însuși se
simte deseori, parcă, ex
cedat de implicațiile teme
lor sale și, nu o dată, ne
încredințează că mai are
„încă multe de spus in
această materie".
Cel mai adesea însă el
Iși depășește temele, lăsîndu-se furat de sugestiile
textului, de „dispozitivul
stilistic" al cite unui mo
tiv, pe care îl analizează
pină în detalii greu de ur
mărit, dar generos răsplătitoare. Observațiile sînt în
totdeauna interesante, cap
tivante chiar, ele servesc
demonstrația centrală a au
torului, fiind însă valabile
și în afara ei. Lucruri esen
țiale sînt spuse cu acest
prilej despre Eminescu.
Bacovia, Blaga ori Sadoveanu. Din comentariile la
Caragiale se reține mai cu
seamă disocierea între un
absurd al omonimiei și
unul al sinonimiei. Memo
rabil, la fel, este și portre
tul lui Vasile Pârvan, în
chipuit „sub pecetea tai
nei". Convingătoare ipos
taza de anticipator a lui
Macedonski
prin ideea
„metamorfozei ca obsesie".
Dar toate acestea nu sint
decît spicuiri aproape la

intimplare din cartea pli
nă de idei și dătătoare de
idei cu care Edgar Papu a
ținut să marcheze împlini
rea vîrstei de 75 de ani.
Virstă a bilanțului rodnic
la care activitatea de isto
ric al artelor, al literaturi
lor și al filozofiei, de teo
retician al culturii și de
comparatist se înfățișează
în masivitatea și străluci
rea
contribuțiilor
sale.
Multe din ele, cu mal mul
tă preocupare din partea
noastră, s-ar fi putut
bucura de ecou și de pres
tigiu internațional. Opera
lui Edgar Papu se referă
la mai multe domenii, la
mai multe spații de cultu
ră și la toate epocile. Ne
putem intreba cine dintre
contemporanii noștri și
cîți dintre înaintași au
mai călcat peste atît de
întinse teritorii. Insă me
ritul ei esențial nu stă atît
în cuprindere, cît în inten
sitate. O intensitate a trăi
rii intelectuale, o bucurie
a erudiției, o emoție a
participării. La acest bilanț
se înfățișează și eminen
tul profesor, dascălul atî
tor promoții de intelectuali
de la noi, omul fermecător
a cărui netulburată seni
nătate este întreținută de
o mare candoare.

Mircea MARTIN
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român
Doresc să vă adresez profunde mulțumiri pentru caldele felicitări și urări
Pe care ați binevoit să mi le adresați în numele dumneavoastră personal, al
comuniștilor și al întregului popor român, cu prilejul celei de-a 38-a ani
versări a creării Partidului Muncii din Coreea.
Convins că relațiile de prietenie și colaborare frățească dintre parti
dele, țările și popoarele noastre vor contiăua să se întărească si să se
dezvolte în spiritul celor convenite cu prilejul întîlnirilor noastre, vă
adresez dumneavoastră personal si poporului român urări de a obține tot
mai mari succese în lupta pentru îndeplinirea hotărîrilor celui de-al XH-lea
Congres al Partidului Comunist Român.

L

i.

’

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Muncii din Coreea

_____________________

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Excelență și drag președinte,
Am primit amabilul dumneavoastră mesaj de felicitări cu ocazia celei
de-a 23-a aniversări a independenței Nigeriei. Apreciez mult amabilele
dumneavoastră sentimente și vă asigur că guvernul meu prețuiește relațiile
dintre cele două țări. Dorința mea este de a continua să promovez rela
țiile dintre țările noastre în timpul actualului meu mandat.

ALHAJI SHEHU USMAN ALIYU SHAGARI
Președintele Republicii Federale Nigeria,
Comandantul suprem al forțelor armate

Convorbiri economice româno-elene
Tovarășul Gheorghe Petrescu, viceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a primit,
vineri, delegația Republicii Elene,
condusă de Antonios Gheorghiadis,
adjunct al ministrului economiei na
ționale. aflată în tara noastră cu
prilejul celei de-a IX-a sesiuni a
Comisiei mixte guvernamentale de
cooperare economică, industrială și
tehnică româno-elenă.
Cu acest prilej au fost evocate cu
satisfacție relațiile tradiționale de
prietenie și colaborare dintre Româ
nia si Grecia, relații care. în spi

ritul înțelegerilor șl hotărîrilor con
venite la nivel înalt, cunosc o evo
luție continuu ascendentă. De ase
menea, au fost abordate probleme
ale extinderii și dezvoltării în con
tinuare a schimburilor comerciale, ale
cooperării economice și tehnice în
domeniile industriei de autoturisme,
material rulant, construcții si mo
dernizări de căi ferate, instalații chi
mice și alte domenii de activitate, în
interesul celor două țări si popoare,
al cauzei păcii si înțelegerii în Bal
cani. in Europa și în întreaga lume.

Cn prilejul celei de-a 66-a aniversări
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
Adunări festive
în municipiile Ploiești, Buzău și
în comuna Popești-Leordeni din Sec
torul agricol Ilfov au avut loc, vi
neri după amiază, adunări festive
dedicate aniversării a 66 de ani de
la victoria Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie.
Au participat reprezentanți al or
ganelor locale de partid și de stat, ai
organizațiilor de masă și obștești,
numeroși oameni ai muncii.
Au fost prezenți membri ai Amba’adei U.R.S.S. la București șl ai
lelegației Asociației de prietenie sovieto-română, care se află in vizită
în țara noastră.
Despre semnificația Istorică a eve
nimentului sărbătorit au vorbit : la
clubul întreprinderii de utilaj chi
mic Ploiești — Dumitru Ionaș, secre
tar al Comitetului județean Prahova
al P.C.R., și A. A. Afanasiev, repre
zentantul comercial al Uniunii So
vietice la București ; la clubul din
zona industrială a municipiului Bu
zău — Constantin Dochia, prim-secretar al Comitetului municipal Buzău
al P.C.R., și E. M. Tiajelnikov,
ambasadorul U.R.S.S. la București ;

la căminul cultural din comuna Po
pești-Leordeni — Marin loan, secre
tarul comitetului de partid, prima
rul comunei, și B. I. Ilioșin, redactor
șef-adjunct al ziarului „Izvestia",
vicepreședinte al conducerii centrale
a A.P.S.R.
în cuvîntările rostite cu acest pri
lej, vorbitorii au relevat însemnăta
tea istorică a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, realizările po
porului sovietic în dezvoltarea economico-socială a țării, în construirea
orînduirii comuniste. Au fost eviden
țiate, de asemenea, succesele obți
nute de oamenii muncii din țara
noastră, sub conducerea Partidului
Comunist Român, în edificarea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate. Referindu-se la tradiționalele
legături de strînsă prietenie existen
te între popoarele, partidele și țările
noastre, vorbitorii au subliniat rolul
hotărîtor al întîlnirilor și înțelegeri
lor convenite la cel mai înalt nivel
pentru extinderea și aprofundarea
colaborării dintre cele două țări în
interesul reciproc, al cauzei socialis
mului și păcii.
(Agerpres)

Deschiderea unei expoziții de pictură
Sub egida Uniunii artiștilor plas

tici, la galeria „Căminul Artei" din
Capitală s-a deschis, vineri, o expo
ziție de pictură cu lucrări semnate
de artiștii sovietici Gretta Iaralova
și Mihail Abdurahmanov.
La vernisaj au luat parte repre-

zentanțl al Consiliului Culturii șl
Educației Socialiste, membri ai con
ducerii Uniunii artiștilor plastici,
oameni de artă și cultură.
A participat L. I. Boiko, ministru
consilier al Ambasadei Uniunii So
vietice la București.
(Agerpres)
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Cronica zilei
Tovarășul Stefan Andrei, ministrul
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, a avut o Întreve
dere cu ministrul afacerilor externe
al Turciei. liter Tiirkmen, care a efectuat o vizită în tara noastră. în
calitate de trimis special al pre
ședintelui Republicii Turcia. Kenan
Evren.
Cu această ocazie au fost exami
nate o serie de probleme concrete
privind aprofundarea si extinderea
raporturilor bilaterale româno-turce.
cu deosebire in domeniul schimbu
rilor comerciale și al cooperării economice. în vederea realizării în
tocmai a celor stabilite la cel mai
înalt nivel.
De asemenea, a avut loc un
schimb de vederi cu privire la si
tuația actuală din Eusopa M din
lume.

VIBRANT ECOU fii MOBILIZATOARELOR CHEMĂRI ME TOVARĂȘULUI NICOLflE CEAUSESCU.
fii APELULUI FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

Cerința arzătoare a popoarelor:
să fie oprită escalada înarmărilor nucleare!
---------------------------------------------- 4-------------------------------- ,------------- ,------------- —--------

ADUNĂRI ALE OAMENILOR MUNCII

Vineri la prinz a părăsit Capi
tala general de armată El-Hadj Lansana Diane, membru al Biroului Po
litic Național al Partidului Demo
crat din Guineea, ministrul apărării
populare al Republicii Populare Re
voluționare Guineea, care. împreu
nă cu o delegație militară, a efec
tuat o vizită în țara noastră.
în timpul dt s-a aflat In Româ
nia. delegația militară din Guineea
a vizitat unități militare. întreprin
deri economice si obiective turis
tice.
La plecare, pe aeroportul Otopeni,
oaspeții au fost salutați de general
colonel Constantin Olteanu. membru
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R.. ministrul apărării na
ționale. de adjunct! ai ministrului,
de generali și ofițeri superiori.
Au fost prezenți Aboubacar Kaba.
ambasadorul Republicii Populare
Revoluționare Guineea în tara noas
tră. membri ai ambasadei.
★

Cu prilejul Zilei Forțelor armate
Italiene, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, Benedetto SantareHÎ, și atașatul
militar aerp și naval, eol. Luigi Fantuzi, au oferit, vineri seara, o re
cepție.
Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Minis
terului Apărării Naționale, oameni
de știință și artă, ziariști.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București,
atașați aero și navali, alți membri
ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu
prins intre 5 noiembrie, ora 20 — S
noiembrie, ora 20. în țară: vremea va
fi În general caldă, cu cerul temporar
noros. Izolat, vor cădea burnițe. Vîntul va sufla slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse intre
minus 3 șl plus 7 grade, iar cele ma
xime Intre 7 șl 17 grade. Local, seva
produce ceață, mal ales seara șl dimi
neața. In București: vremea va fi re
lativ caldă, cu cerul temporar noros.
Vîntul va sufla In general slab. Tem
peraturile minime vor oscila între 1 șl
4 grade, iar cele maxime între 12 și 15
grade. Condiții de ceață, dimineața și
seara. (Corneliu Pop, meteorolog de
serviciu)

LOTO
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA
DIN « NOIEMBRIE 1983

EXTRAGEREA I t 61 87 41 43 75 24
11 22 76. EXTRAGEREA A II-a ;
57 67 69 34 52 15 30 63 32.
FOND TOTAL DE CÎȘTTGURI 1
741265 lei.

un

români au

succes

obținut

deosebit"

„0 înflăcărată chemare la rațiune,
la luciditate politică"
Peste 40 000 de locuitori ai muni
cipiului Galați, oameni ai muncii
de diferite profesii — siderurgiști,
constructori de nave, marinari, lu
crători din industria ușoară și ali
mentară. din institute de cercetări
și proiectări, construcții, transpor
turi. comerț, personal medico-sanitar. cadre didactice, studenti. elevi
etc. — s-au adunat pe stadionul
„Portul Roșu" din localitate într-o
impresionantă adunare populară
consacrată păcii și dezarmării. Adunarea a fost deschisă de tovară
șa Ruxanda Simionbcă. secretar al
comitetului municipal de partid,
președintele consiliului municipal
Galați al F.D.U.S., care a spus,
între altele : ..însuflețiți de e so
lidară voință de a sluji ideea no
bilă a păcii si îngrijorați tot mai
mult de amploarea fără precedent
pe care o cunoaște cursa înarmă
rilor. de consecințele periculoase
care ar decurge din materializarea
intenției de a se amplasa in Euro
pa un număr de noi rachete cu
rază medie de acțiune, ne-am adunat oameni al mtincii aparținind
tuturor organizațiilor din largul
Front al Democrației și Unității
Socialiste să ne exprimăm hotărîrea. asemenea întregului popor,
de a face totul pentru ca să trium

Presa internațională continuă să comenteze excelenta
performanță a lui Dinamo București
în comentariile asupra etapei de miercuri din cupele eun ine, presa
sportivă internațională continuă să rezerve spații ample pai iei de la
Hamburg, în care fotbaliștii de la Dinamo București au obținut o spec
taculoasă calificare. Comentatorii sportivi sînt unanimi în aprecierea că
succesul sportivilor români este rezultatul absolut meritat al orientării
tactice, dublată de o totală dăruire pentru victorie.
Astfel, trimisul special al repu
tatului cotidian
de specialitate
„L’Equipe", din Paris, scrie : „Ro
mânii de la Dinamo București, deși
privați de unul dintre cei mai buni
jucători ai lor, Augustin, s-au cali
ficat pentru prima oară în sfertu
rile de finală ale «C.C.E.». în fina
lul meciului, după multe emoții, au
țîșnit Țălnar și Mulțescu și vestgermanilor nu le-a mai rămas alt
ceva de făcut decît să se gîndească
la tristețea vestiarelor". Ziaristul
francez consideră că în prima re
priză cele mai mari ocazii de a
înscrie au aparținut campioanei
României, prin Movilă și Dragnea,
acesta din urmă, „scăpat de pre
singul hamburghezilor, a șutat cu
cițiva centimetri pe lingă poartă,
după ce a driblat fulgerător doi
adversari, ratînd deschiderea sco
rului". Din formația română sînt
remarcați portarul Moraru, cu o com
portare generală foarte bună, Mul
țescu, un ăxcelent conducător de
joc, Andone, Rednic și Custov. „In
trarea lui Țălnar, se arată în cores
pondență, a insuflat formației ro
mâne elanul care o caracterizează,
în finalul comentariilor consacrate
eliminării deținătoarei „Cupei cam
pionilor europeni" este reprodusă
următoarea declarație a lui Ernst
Happel : „în 40 de ani de fotbal,
n-am mai văzut așa ceva
La rindul său, „Corriere dello
Sport" din Italia scrie, sub titlul :
„Eliminată : S. V. Hamburg" : „De
ținătorii -<C.C.E.>- au recuperat sco
rul de 3—0 din tur, dar apoi două
goluri înscrise de Dinamo Bucu
rești le-au adus eliminarea. Și astfel,
românii au răzbunat pe Juventus,
in ciuda partidei foarte bune a gaz
delor, care au atacat puternic". în
cuprinsul articolului este evocată
faza golului doi al lui S. V. Ham
burg, un punct dubios, mingea
neintrînd complet în poartă. „Re
luarea la televizor nu a rezolvat
toate dubiile", conchide „Corrie
re dello Sport".
„Disperata tentativă ■ echipei
S.V. Hamburg de a recupera cele
trei goluri Înscrise tn tur de Dinamo
București a eșuat", notează „La
Stampa", iar cotidianul „II Tempo"

subliniază : „Victoria echipei Dina
mo București constituie un succes
istoric în „Cupa campionilor euro
peni".
La rindul său, „Gazetta dello
sport", într-o revenire asupra me
ciului care a adus eliminarea cam
pionilor europeni, scrie : „Lamen
tarea presei (vest-germane, n.n.)
este amplă. Miracolul remontării
celor trei goluri din tur n-a putut
fi împlinit de S.V. Hamburg, dar
antrenorul Ernst Happel a declarat :
„Desigur, n-ar trebui să fiu foarte
dezamăgit : consider că am demon
strat că știm încă să jucăm fotbal".
Ample relatări despre calificarea
echipei Dinamo București au apărut
și in alte ziare italiene precum „La
Repubblica" și „II Messagerro".
Cum e si firesc, ziarele din R. F.
Germania acordă spații largi splen
didei performanțe a fotbaliștilor de
la Dinamo București, apreciind în
comentarii că deținătoarea ..Cupei
campionilor europeni" S.V. Hamburg
a luptat bine pentru calificare, dar
evoluția campionilor României nu
i-a dat nici o speranță. Această
opinie este foarte clar exprimată de
declarația centrului atacant al
hamburghezilor, Schatzschneider, in
serată în cotidianul „Hamburger
Abendblatt" : „Pe cine să învinuim ?
a spus Schatzschneider. Toți am
luptat excepțional, iar pubilcul a
fost excelent". în continuare ziarul
citat arată : „După meciul de la
Hamburg, antrenorul Ernst Happel
a rămas ca o stană de piatră pe
scaunul său, pentru că asista la una
dintre cele mai amare înfringeri
din ultimii ani șl in același timp la
eliminarea
hamburghezilor
din
competiția numărul unu a Europei,
al cărei trofeu îl dețineau. Ceea ce
s-a intîmplat in ultimele minute a
fost o tragedie. Un contraatac al
românilor a făcut să amuțească tri
bunele stadionului și a împietrit
fața lui Ernst Happel. Românul
Țălnar, intrat abia în minutul 65, a
pătruns în suprafața de pedeapsă a
lui S.V. Hamburg, față în față cu
Hartwig, care a încercat să-1 depo
sedeze. Țălnar a făcut însă o fentă
abilă, a șutat sec și nu l-a lăsat lui
Stein nici o șansă".

pronosport
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI
DIN 2 NOIEMBRIE 1983
CATEGORIA 1 (12 rezultate) : 7
variante 100% a 2 533 Iei și 338 va
riante 25% a 633 lei.
CATEGORIA 2 (11 rezultate) :
321 variante 100% a 241 lei și 7 689
variante 25% a 60 lei.
Ciștigul de categoria a 3-a (10 re
zultate) fiind sub plafonul minim de
40 lei. fondul acestei categorii, con
form regulamentului, a fost atribuit
celorlalte două.

fe idealul cel mal de preț pentru
omenire — paoea".
Vorbitorii și-au afirmat eu tărie
adeziunea șl încrederea deplină în
inițiativele de pace ale României,
ale președintelui Nicolae Ceaușescu.
„Cuvintele președintelui Nicolae
Ceaușescu, că își asumă o grea
răspundere nu numai față de pro
priile popoare, dar față de toate
popoarele lumii, de întreaga ome
nire cei ee acceptă amplasarea noi
lor rachete pe teritoriul țărilor lor
se constituie intr-un înflăcărat în
demn la națiune, la luciditate poli
tică" — a subliniat Nicolae Lăcătuș,
președintele consiliului municipal
al sindicatelor. De asemenea, Vio
rel Armașu, laminator la combina
tul siderurgie, amintea : „Din ceta
tea otelului de la Galați aducem
la această impresionantă adunare
glasul viguros și hotărirea noastră
fermă susținind din întreaga ființă
noua inițiativă a președintelui
Nicolae Ceaușescu. de a chema la
luptă unită toate popoarele lumii
pentru salvgardarea păcii, pentru
înlăturarea de pe cerul omenirii a
norilor grei și amenințători ai răz
boiului".
In telegrama adresată tovarășului
Nicolae Ceaușescu se spune, între
altele :

Vă asigurăm, mult stimate și hibite tovarășe Nicolae Ceaușeseu,
că activitatea dumneavoastră neobosită pentru făurirea unei Românii
socialiste prospere, pentru solationarea constructivă a problemelor
complexe cu oare se confruntă lumea contemporană constituie pentru
noi. toti oamenii muncii din Galați, un imbold permanent in activi
tatea de transpunere în viată a mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al Xn-lea si Conferința Națională ale partidului, chezășia si
gură a creșterii bunăstării si fericirii noastre, a independenței si su
veranității patriei.

„In numele dreptului sacru
la muncă, la viată"

în cîteva rînduri
• Proba masculină de floretă din
cadrul „Cupei României" la scrimă,
desfășurată în sala Floreasca II din
Capitală, s-a încheiat eu victoria Iul
Petru Kuki (Steaua), care l-a Între
cut în asaltul decisiv cu 10—8 pe
coechipierul său Zsolt Husti. în intîlnirea pentru locurile 3—4, V. Cos
ta (C. S. Satu Mare) a dispus cu
10—5 de A,' Marcvart (Progresul).
• Partidele disputate in ziua a
doua a competiției internaționale fe
minine de handbal de la Budapesta
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Ungaria — România 25—24
(12—10) ; Bulgaria — Japonia 25—22
(15—12) ; Polonia — Selecționata se
cundă a U.R.S.S. 28—22 (13—10).
• Rezultate înregistrate tn opti
mile de finală (meciuri retur) ale
„Cupei campionilor europeni" la bas
chet (echipele subliniate s-au califi
cat pentru turul următor : feminin s
Tungsram Budapesta — Voința Bucu
rești 81—60 (41—27) ; Levski Spartak
Sofia — Orta Dobu Ankara 109—42 ;
Slavia Praga — B. V. Amstelven
(Olanda) 79—66 ; Agon D&sseldorf —
Comansi Barcelona 88—59 ; Stade
Franțais — B. K. Sodertalje (Suedia)
77—78 ; Mooting Zagreb — S. C. Ate
na 96—45; masculin: Bosnia Saraje
vo — Sunderland 84—82 : Limoges —
Den Boseb 98—79 ; B. O. Barcelona —
Murray Edinburg 91—85 ; Maccabi
Tel Aviv — Aris Salonic 75—76.
• Vineri, la Ziirich s-a efectuat
tragerea la sorți a optimilor de fi
nală ale „Cupei U.E.F.A." la fotbal.
Iată programul 1 Sparta Rotterdam
— Spartak Moscova ț Radnicki Niș —
Hajduk Split ; Linz — Anderlecht ;
Watford — Sparta Praga ; Bayem
Miinchen — Tottenham ; Nottingham
Forest — Celtic Glasgow ; Austria
Viena — Internazionale Milano ;
Sturm Graz — Lokomotiv Leipzig.
Partidele tur vor avea loc la 23 no
iembrie, pe terenul primelor forma
ții, iar returul la 7 deeembrie.
După cum s-a anunțat, tragerea la
sorți pentru sferturile de finală ale
tuturor celor trei eompetiții conti
nentale intercluburl se va desfășura
la 9 decembrie, meciurile urmînd să
aibă loc anul viitor la 7 șl 21 martie.

Fote : Paul Papa

In timpul adunării populare a oamenilor muncii din municipiul Galați
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Peste 25 600 de oameni ai mun
cii s-au adunat în Piața Unirii din
municipiul Giurgiu într-o vibran
tă și emoționantă Adunare populară
consacrată dezarmării și păcii. Erau
prezente textillste, chimiști. con
structori de mașini, constructori de
locuințe — oameni care dau o nouă
dimensiune străvechiului oraș du
nărean.
Deschizînd adunarea, Stoian Stolan, prim-secretar al Comitetului
municipal Giurgiu al P.C.R., a dat
expresie unanimei adeziuni a
celor ce trăiesc și muncesc in acest
oraș la vibrantele și strălucitele
inițiative de pace ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu. „Acționind în
spiritul voinței de pace a poporului
nostru — a spus vorbitorul — fiind
pe deplin conștiențl că apărarea
păcii reprezintă oea mai stringentă
problemă a zilelor noastre avem

cinema
• Căruța
cu
mere:
VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,16; 13,30; 15,45; 18;
20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20
• Inimă sinceră („Zilele Mimului
sovietic"): STUDIO (59 68 15) — 10;
12; 14; 16; 18; 20
• Program de desene animate — 9;
11; 13; 15: Nea Mărin miliardar —
17 ; 19,15 : DOINA (16 35 38)
• Pe malul sting al Dunării al
bastre: SALA MICA A PALATULUI
— 17,15; 20, GRIVIȚA (17 08 58) — 0;
11,15; 13,30; 16,45; 18; 20, CULTURAL
(83 5013) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15
• Balul de simbătă seara: EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, POPULAR (35 16 1T) — 9;
11,ÎS; 13,30; 15,45; 1B; 20
• Misterele Bucureștilor: FEREN
TARI (80 49 85) — 15.30; 17,30: 19,30
• Sfirșitul
nopții:
COTROCENI
49 48 48) — 15; 17,15; 19,30
1 Desene animate — 14; Baloane de
curcubeu — 15,30; 17,30; 19,30; VIITO
RUL (11 48 03)
• Tănase Scatiu : BVZEȘTI (SO 43 55)
— 15,30; 18,30
• Aventuri la Marea Neagră: MUN
CA (21 50 97) — 16; 18
• Neamul
Șoimăreștilor:
TOMIS
(21 49 46) — 9; 12; 16; 19
• Haiducii lui Șapteeal: FLACARA
(20 33 40) — 15; 17; 19
• Rubedeniile : SCALA (11 03 72) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Atenție la gafe: PATRIA (11 86 25)
— 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,15; 18,15;
20,15, FAVORIT (45 81 70) — 9; 11.15;
13,30; 15.45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — »; 11,15; 13,30; 15,45; 13; 20

i

datoria de a faoe totul oa prin ac
țiunile noastre să ne aducem con
tribuția la sprijinirea inițiativelor
și propunerilor președintelui Româ
niei socialiste, tovarășul Nicolae
Ceaușescu".
în cuvîntul său, muncitorul Mihai
Nicolae, de la una dintre cele mai
tinere uzine constructoare de ma
șini grele și utilaje, a spus : „în
numele dreptului sacru la muncă
și o viată pașnică, ne unim glasu
rile cu ale întregului popor și,
strîns uniți în jurul partidului, al
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, exprimăm hotă
rirea fermă de a ne spori eforturile
pentru izbinda cauzei păcii. înțele
gerii și prieteniei între toate po
poarele lumii". Doctorița Ruxandra Constantinescu a vorbit despre
ororile războiului, mai ales în con
dițiile erei atomice, despre activi
tatea în spiritul ideilor nobile ale

• Hercule
cucerește
Atlantida :
FBSTIVAL (15 03 840 — 9; 11,15; 13,30;
15,46; 18; 20
• Limita
dorințelor:
CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Călărețul ou calul de aur: LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 18,30;
15,45; 18; 20
• Sonată pe malul lacului: UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 30
• Fata caro vinde flori: DRUMUL
SĂRII (3128 13) — 15; 17,30; 19,45
• S-a inttmplat ilngă Roskov: PACEA
(69 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30
• Aleargă cu mine: PROGRESUL
(23 94 10) — 16; 18; 20
• Răzbunătorii : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20
• Cascadorul Hooper: TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Camionul de cursă lungă; DACIA
(60 35 94) — 9; H.15; 13, &; 15,45; 18;
20,15
• Bivlst LIRA (317171) — ÎS; 17,301
19,45
• Dubki delict: CIULEȘTI (17 55 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18 î 20
• Drumul spre victorie: VOL® A
(79 71 26) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,30,
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20, ARTA (313186) — 9; 11.30;
14; 16,45; 19,39
• Albinuța: GLORIA (47 40 75) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
mică): Ploșnița — 14,30; Generoasa
fundație — 19,30; (sala Batlștei); Ido
lul și Ion Anapoda — 20
• A.R.I.A. (13 53 75, la sala Majestlo

păcii desfășurate de către oamenii
de știință români reuniți în Comi
tetul Național Român „Oamenii de
știință și pacea", condus de tova
rășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu.
Au mai luat cuvîntul Gherghina
Drăguț, președinta Comitetului mu
nicipal al femeilor, Vasile Tabacu,
prim-secretar al Comitetului muni

cipal Giurgiu al U.T.C.. Luminița
Voiculescu — pionieră. Cristian
Senciuc elev. Ion Dincă, directorul
liceului „Ion Maiorescu
*
și pre
ședintele Comitetului de luptă pen
tru pace al județului Giurgiu.
într-o atmosferă de puternică în
suflețire. cei prezenți au adresat
o telegramă tovarășului Nicolae
Ceaușescu în care se spune :

Sintem mîndrl că în aceste momente cruciale popoarele, statele
lumii, oameni politici de pretutindeni văd in nobila dumneavoastră
luptă însăși speranța de pace a omenirii. Insușindu-ne în unanimitate
aprecierile cu privire la gravele pericole pe care le-ar crea sporirea
potențialului nuclear, ne exprimăm deplina adeziune la inestimabilele
dumneavoastră inițiative și demersuri de pace, la ideile apelului Fron
tului Democrației și Unității Socialiste, document politic de adinei
*
semnificație, expresie a deosebitei preocupări ce o manifestați pentru
destinele poporului și țării, pentru pacea și libertatea întregii omeniri.

„Cit nu este prea tîrziu — calea
războiului să fie barată F
Un mare miting consacrat luptei
pentru oprirea cursei înarmărilor,
pentru pace și securitate în lume
a avut loc în municipiul Călărași,
Au luat parte peste 40 000 de oa
meni ai muncii din întreprinderi,
unități economice șl instituții, cadre
didactice, elevi, lucrători din uni
tățile comerciale, meșteșugari, pen
sionari și gospodine. Mitingul a
fost deschis de Gheorghe Dragomir,
primarul municipiului Călărași, care
a spus : „Manifestarea de pace de
astăzi se constituie intr-un vibrant
răspuns la pobilele chemări ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, la
Apelul F.D.U.S. case a dat glas vo
inței de pace și bună înțelegere a
poporului nostru eu toate popoarele
lumii. Adcesind tuturor statelor în
demnul de a face totul pentru a
opri oursa înarmărilor, șt cu deose
bire înarmarea nucleară, pentru re
luarea eursedui spre destindere,
pentru rezolvarea problemelor liti
gioase la masa tratativelor și creș
terea tnooederii între națiunile lumii
contemporane, președintele Româ
niei a dat încă o dată glas vocației
pașnice a întregului nostru po
por". Radu Mircea, directorul

tehnic al combinatului siderur
gic, a arătat, la rindul lui : „Așa
cum subliniază tovarășul Nicolae
Ceaușescu, deși situația internațio
nală este gravă, România socialist
*
consideră că nu este prea tîrziu. că
drumul spre prăpastie poate fi inc
*
oprit, dacă popoarele lumii vor ac
ționa cu tot mai multă hotărîre și
in mai strînsă unitate". în numele
tinerelor vlăstare din municipiu,
elevul Ion Dincă a spus : „Conside
răm, ca tineri demni ai unei demne
țări, că amplasarea de noi rachete
pe continentul nostru este un act
Iresponsabil, menit să pericliteze
viața și civilizația popoarelor, un
act care pune în pericol viata pla
netei". Președinta C.A.P. Călărași,
Cornelia Grigorescu. muncitoarea
Ioana Arbore, secretara comitetului
P.C.R. de la întreprinderea de
confecții, profesoara Melania Cutuș,
președinta comitetului municipal al
femeilor, au subliniat dorința locui
torilor orașului, a întregului nostru
popor de a trăi în liniște și pace.
în încheierea adunării. într-o at
mosferă de puternică angajare pa
triotică, cei prezenți au adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu o tele
gramă, în care se spune :

Sintem deosebit de mîndrl, mult hibite și stimate tovarășe secretar
general, că dumneavoastră, ziditorul României socialiste moderne, În
cercat revoluționar, neobosit militant pentru pace, ați adresat lumii
întregi chemarea înflăcărată pentru dezarmare nucleară, pentru
neamplasarea rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune și trece
rea la retragerea și distrugerea celor existente. Puternicul ecou inter
național pe care ii an strălucitele dumneavoastră inițiative de pace
evidențiază înaltul umanism al politicii externe a partidului și statului
nostru, rolul activ ai României in lupta pentru preintimpinarea războiu
lui, pentru înlăturarea pericolului nuelear.

Cu
prilejul adunărilor au
fost trimise scrisori amba
sadelor U.R.S.S. și S.U.A. la
București, ambasadelor tuturor
statelor europene, precum și
mesaje către Organizația Națiu
nilor Unite, în care se adresează

1 Teatrului Ciulești): „Retro
*
de A.
Gaiin. Spectacol susținut de Teatrul
dramatic de stat din Perm — U.R.S.S.
— 19,30
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) ; Recital de
Chitară clasică: Sharon Isbin (S.U.A.)
— 19
• Opera Română (13 18 57): Madame
Butterfly — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11): Ste
lele Operetei — 19
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): Ră
ceala — K>; Mobila și durere — 19,30;
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Fur
tuna — H
• Teatrul Mic (14 70 81) 1 Richard ai
IlI-lea — 17
• Teatrul Foarte Mic (M 09 06): Ba
ladă cotidiană — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60): Tur
nul de fildeș — 19
• Teatrul -Nottara” (59 31 03, sala Magheru) > Mizerie și noblețe — 19,30;
(sala Studio) : Acești ingeri triști — 19
• Teatrul (Wulești
(sala Giulești
18 04 85): Opinia publică — 18
• Teatrul satirie-muzical „C. Tăna
se" (sala Savoy, 15 56 78): Vorba Iul
Tănase — 13,30; (sala Victoria,
50 58 65) : Frqmosul din pădurea ză
păcită — 19,30
• Ansamblul „Rapsodia Română”
(13 13 00) t La izvor de dor șl ctntec
— 19
• Teatrul „Ion VasMescu*
* (12 27 45):
Piatră la rinichi — 19
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70):
Se caută o stea — 18,30
• Teatrul „Ion Creangă”
(50 26 55):
Și dacă se Invîttește — 17
• Teatrul
„Țăndărică”
(15 23 77):
Jocuri de poeți, Jocuri de copil — 17
• Circul București (11 01 20) : Popeye
marinarul și corabia veseliei — 18;
19,30

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

tV
Programul 1
11,00 Telex
11,05 Din marea carte a patriei
11,30 Film serial (color). Omul din
Atlantis
12.15 Ora de muzică
13,00 La sfirșit de săptămlnă (I) (parțial
color)
17.50 Columne ale istoriei
18,05 Săptămlnă politică
18.20 Serial științific (color). Omul fi
natura
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color)
19.20 La sfirșit de săptămlnă (II). 19,48
Teleenclclopedla
20.20 Film serial: „Frontul invizibil”
(color). Episodul 1
21,10 Fantezii muzicale
22,00 Antologia umorului româneso
22,25 Invitație la circ
22,45 Telejurnal (parțial color)
33,00 Invitații televiziunii

Programul 1
Telejurnal
Film serial: „Karlno
*
Melodii populare Instrumentală
Bună seara, varietăți 1
Capodopere in concert
Bună seara, fete I Bun
*
seara, bă
ieți ! (I)
*2,45 Telejurnal
*3,00 Bună seara, fete, bun
*
seara, bă
ieți I (II)

19,00
19.20
19.50
20,00
21.15
22.20

PROTOCOL COMERCIAL ROMÂNO-BITGAR

GLASUL UNANIM AL POPOARELOR:

Europa și întreaga lume

să fie eliberate de primejdia nucleară!
GRECIA: Amplă demonstrație împotriva
ATENA 4 (Agerpres). — Peste
100 000 de persoane au. participat,
joi după-amiază, la o demonstrație
de masă în centrul orașului Atena,
protestînd împotriva cursei înarmă
rilor nucleare și a proiectelor de
amplasare în Europa a noi rachete
nucleare. Participanții purtau pan
carte pe care scria : „Nu — unui
holocaust nuclear
„Zonă liberă
de arme nucleare !“. In cursul mi
tingului organizat cu acest prilej,
numeroși oratori au subliniat opo
ziția fermă față de planurile
N.A.T.O. de amplasare pe continent
a noi rachete nucleare americane,
precum și sprijinul față de propu
nerea făcută de premierul elen,
Andreas Papandreu, cu privire la
aminarea cu șase luni a începerii

DANEMARCA : Parlamentul cere aminarea

deciziei N.A.T.O.

*

i

COPENHAGA 4 (Agerpres). Majoritatea deputaților parlamen
tului danez s-ou pronunțat în
Folketing (parlamentul țării) pen
tru continuarea negocierilor de la
Geneva și pentru o amînare a apli
cării proiectelor N.A.T.O. privind
amplasarea noilor rachete nucleare
americane cu rază medie de ac
țiune în Europa occidentală, trans
mit agențiile Reuter și U.P.I. O mo
țiune introdusă în parlament de
grupul social-democrat, de opoziție,
care cere guvernului danez să ac
ționezi ferm pentru înfăptuirea acestui deziderat, a fost adoptată cu
voturile social-democraților, libera
lilor (Venstre), socialist-popularilor
și socialiștilor de stînga. Deputați
din partea guvernului de centrudreapta s-au abținut de la vot și
numai 10 deputați au votat împotri
vă. Moțiunea însărcinează, totoda
tă, guvernul să depună eforturi în
cadrul N.A.T.O. în vederea convo
cării unei reuniuni ministeriale ex
traordinare o alianței, încă înain
te de începerea instalării rachete
lor (22 decembrie), pentru a mai

verifica o dată punctele de vede
re ale partenerilor în această chestiune.
Agenția Reuter comentează că,
prin acest punct, moțiunea merge
mai departe decît cea adoptată în
luna mai de Folketing și care se
pronunța împotriva instalării de noi
rachete în Est și în Vest.
După dezbateri, ministrul aface
rilor externe, Uffe Ellemann-Jensen,
a declarat presei că guvernul, con
form deciziei parlamentare, va în
cerca să ceară convocarea unei
reuniuni speciale a statelor N.A.T.O.
în problema desfășurării rachetelor.
Purtătorul de cuvînt al Partidului
Social-Democrat, Lasse Budtz, a de
clarat că partidul său apreciază că
absența de pină acum a unor rezul
tate la negocierile de la Geneva
nu trebuie să ducă automat la am
plasarea rachetelor, subliniind câ
negocierile trebuie continuate ?’
orice propunere prezentată să fie
studiată temeinic. El a adăugat câ
lucrările pregătitoare pentru insta
larea rachetelor trebuie oprite.

*
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„Apelului de la Krefeld"

1

BONN 4 (Agerpres). — Inițiatorii
„Apelului de la Krefeld” au adresat
deputaților în Bundestag cererea de
a respinge staționarea de noi ra
chete nucleare americane cu rază
medie de acțiune pe teritoriul
R.F.G., informează agenția D.P.A.
Inițiatorii apelului, printre care se
numără deputății ecologiști Gert
Bastian și Petra Kelly, arată că
milioane de cetățeni ai R.F.G. au
refuzat să-și dea consimțămintul
pentru aceasta.
Președintele organizației din Saar
a Partidului Social-Democrat, Os
kar Lafontaine, s-a pronunțat din
nou împotriva proiectatei staționări
a rachetelor nucleare americane cu
rază medie de acțiune în R. F. Ger
mania. înt.r-un interviu acordat
ziarului „Saarbruecker Zeitwng”,
Lafontaine a declarat că pacea
.poate fi asigurată nu prin înarmări,
ci prin promovarea unei politici de
dezarmare și destindere, prin in
tensificarea cooperării interstatale.
Oskar Lafontaine a atras atenția
asupra corelației existente între
supraînarmări și deteriorarea cli
matului social, arătând că, fără o
reducere drastică a cheltuielilor de
înarmare, lupta împotriva creșterii
șomajului este condamnată la eșec.

ITALIA: La Comisaf

o tabără a păcii
ROMA 4 (Agerpres). — Grupuri
de militant! pentru pace din Italia
și alte țări au achiziționat, la Co
mise — unde se află o bază, mili
tară a N.A.T.O., la care urmează
să fie amplasate noi rachete nu
cleare — un teren cu o suprafață
de 10 000 metri pătrați, pentru a or
ganiza o tabără permanentă a păcii.
După cum a anunțat un purtător
de cuvînt al grupurilor de mțlitanți
pentru pace, prin cumpărarea tere
nului si organizarea taberei per
manente se urmărește „opunerea
de rezistență nonviolentă construc
ției de rampe pentru rachete și îm
piedicarea funcționării eventuale a
acestora”.

NORVEGIA:
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La Londra s-a desfășurat un uriaș marș, cu participarea a peste 200 000
de persoane, împotriva amplasării celor 160 de rachete „Cruise” pe te
ritoriul Marii Britanii, pentru dezarmare și pace. Marșul s-a încheiat
printr-o mare adunare de protest în Hyde Park

PHENIAN 4 (Agerpres). — Cunos
cutul militant democrat din Coreea
de sud, Kim Dae Jung, aflat, în pre
zent, în exil, în Statele Unite — ca
urmare a prigoanei la care a , fost
supus de autoritățile de la Seul —
a arătat că divizarea actuală a na
țiunii coreene este rezultatul ames
tecului unor forțe străine, iar reunificarea patriei trebuie să se reali
zeze in mod independent de către
coreenii înșiși. El s-a pronunțat, de

asupra dialogului în Liban

Demers al inițiatorilor

instalării rachetelor nucleare cu
rază medie de acțiune, oferind ast
fel negocierilor de la Geneva un
interval suplimentar în încercarea
de a contribui la reușita lor.
Demonstranții au adoptat o rezo
luție în care se spune : „Poporul
grec își alătură glasul celui al mi
lioanelor de europeni care se pro
nunță pentru oprirea cursei înarmă
rilor și pentru, evitarea amplasării
de noi rachete în Europa" — rela
tează agenția Associated Press.
Anterior acestei demonstrații, la
apelul sindicatelor și al mișcărilor
pentru pace din Grecia, a avut loc
o întrerupere simbolică a lucrului,
în semn de protest față de cursa
înarmărilor și pentru sprijinirea
propunerii premierului elen.

declară militantul democrat sud-coreean Kim Dae Jung

Întreruperea temporara a Conferinței

R. F. GERMANIA:

amplasării noilor rachete

„Reunificarea patriei trebuie să fie realizată
in mod independent de către coreenii înșiși"

bunuri de consum dintre ministerele
respective.
Se prevede creșterea volumului
schimburilor reciproce cu 25 la sută
față de anul 1983, concomitent cu di
versificarea structurii sortimentale și
extinderea schimburilor dintre maga
zinele universale și întreprinderile
comerciale.

SOFIA 4 (Agerpres). — Vineri, la
Sofia a fost semnat de către Ana
Mureșan, ministrul comerțului inte
rior al Republicii Socialiste România,
și Ghiorghi Karamanev, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului interior și servi
ciilor al R. P. Bulgaria, protocolul
privind schimburile, pe anul 1984, de

OSLO 4 (Agerpres). — „Respin
gem teoria potrivit căreia dezarma
rea Jse poate obține prin înarmare.
Marpa majoritate a poporului nor
vegian se pronunță împotriva am
plasării de rachete pe continentul
european”, se spune intr-un apel
adresat Stortingului (parlamentul
norvegian) de un grup de 250 de
juriști din această țară. „Cerem
Stortingului, se spune în apel, să
împlinească voința poporului și să
adopte hotărârea categorică : «Nu
rachetelor nucleare în Europa !»“,

GENEVA 4 (Agerpres). — Partici
panții la Conferința asupra dialogue
lui în Liban au convenit vineri în
treruperea pentru 10 zile a lucrărilor,
timp în care președintele libanez,
Amin Gemayel, va explora — în ca
drul unor vizite in mai multe țări —
modalitățile de înfăptuire a retrage
rii forțelor israeliene din Liban —
transmit agențiile A.P. și Reuter.
Această decizie intervine după rea
lizarea unui acord intre participanți
asupra procedurii de urmat în pro
blema acordului libanezo-israelian,
încheiat la 17 mai a.c. „Conferința —
a anunțat purtătorul de cuvînt al
reuniunii, Faruk Jabr — i-a cerut
președintelui Libanului să-și con

tinue eforturile pe plan intern și in
ternațional pentru a pune capăt ocu
pației israeliene și să angajeze con
sultările internaționale necesare pen
tru a asigura suveranitatea totală și
absolută a Libanului asupra întregu
lui său teritoriu și în toate sferele de
acțiune naționale”.
în cadrul ultimelor ședințe, parti
cipanții au continuat discutarea
punctelor înscrise pe ordinea de zi,
așa cum au fost fixate în cadrul con
sultărilor pregătitoare ale acestei
conferințe, desfășurate la Beirut. în
tre altele, au fost examinate modali
tățile de consolidare a acordului de
încetare a focului în Liban, interve
nit la 25 septembrie a.c.

Atentat împotriva sediului administrației militare
israeliene din sudul Libanului
efectuat raiduri de bombardament
asupra unor obiective din regiunea
munților libanezi. Ministrul israelian
al apărării, Moshe Arens, a prezen
tat aceste raiduri, potrivit agenției
France Presse, drept represalii la
atentatul comis în orașul Tyr.
Pe de altă parte, s-a anunțat că
forțele israeliene au impus restricții
totale de circulație pe timp de trei
zile în orașul Tyr. Se precizează că
a fost închis accesul in ambele sen
suri pe podul Awali, la nord de
Saida, întrerupîndu-se în acest fel
legăturile dintre Beirut și sudul
Libanului.

TEL AVTV 4 (Agerpres). — Un
purtător de cuvînt oficial isrăelian,
citat de agențiile France Presse și
A.P., a anunțat că, vineri, sediul
administrației militare israeliene din
localitatea Tyr. din sudul Libanului
— zonă ocupată de trupe ale Israe
lului — a fost în mare parte distrus
în urma pătrunderii în forță a unui
camion încărcat cu explozibil. Surse
oficiale israeliene au anunțat că 14
militari și-au pierdut viața, alții
sint dați dispăruți, iar 25 au fosț
răniți.
♦

în aceeași zi, aviația lsraeliană a

Ocuparea ilegală a Namibiei — factor agravant
al situației internaționale
PARIS 4 (Agerpres). — Luind cu
vântul in cadrul dezbaterilor de poli
tică generală din plenara Conferinței
generale a UNESCO, reprezen
tantul Consiliului Națiunilor Unita
pentru Namibia, Anghel Constantin,
a arătat că un factor agravant al si
tuației internaționale îl constituie
politica regimului sud-african rasist,
care continuă ocuparea ilegală a Na
mibiei, reprimind cu cruzime dreptul
și aspirațiile legitime ale poporului
namibian la autodeterminare, inde
pendență și libertate. Extinderea de
către Africa de Sud a politicii de
apartheid în Namibia, a relevat vor
bitorul, constituie, un act de agre
siune împotriva poporului namibian
și, in același timp, o violare a «prin
cipiilor înscrise în Carta O.N.U., în
actul constitutiv al UNESCO, pre
cum și în alte documente adop
tate la Națiunile Unite, în special în
Declarația privind acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor colo
niale.
Situația actuală, a spus vorbitorul,
reclamă mai mult ca niciodată ca
toate statele, toate popoarele și for
țele progresiste din lume să-și uneas
că eforturile și să acționeze hotărât
pentru a se pune capăt politicii im
perialiste, colonialiste și neocolonialiste, de apartheid și discriminare ra
sială, tuturor formelor de dominație
și agresiune, pentru a se garanta

Austria se pronunță pentru o reglementare justă
și durabilă a problemelor Orientului Mijlociu

Pentru preocupările actuale ale
poporului grec deosebit de eloc
vente sînt prevederile primului plan
cincinal (1983—1987), avînd ca în
treită direcție modernizarea socie
tății, a organizării de stat și a eco
nomiei grecești, tn noul program
economic un loc central îl ocupă
politica industrială, care vizează va
lorificarea la un nivel mai ridicat
a resurselor minerale disponibile,
•prin perfecționări aduse in dome
niul tehnologiei. Se acordă atenție
diversificării industriei prelucră
toare, ale cărei principale sectoare
de activitate sînt reprezentate de
industria alimentară și industria
textilă. A prins contur și conceptul
de socializare a unei părți mai mari
a industriei, în sensul creării de
comitete de supraveghere a activi
tăților industriale productive, comi
tete cu drept de decizie, formate
din reprezentanți ai conducerii fir
melor, ai muncitorilor și ai autori
tăților locale. Aceste comitete au
ca principală misiune armonizarea
activităților întreprinderilor cu
obiectivele generale ale guvernului
Și sint prevăzute în special in sec
toarele industriei extractive, ale in
dustriei siderurgice, industriei chi
mice și in sectorul construcțiilor
navale.
De o atentă preocupare se bucură
și industria energetică, aceasta înscriindu-se pe linia grijii autorită
ților elene de a reduce dependența
țării de importul de țiței, utilizîndu-se pe scară mai largă decit in
trecut zăcămintele de lignit, izvoa
rele termale, energia solară și eo
liană. tn programul energetic de
zece ani (1981—1990) se prevede
construirea , de noi hidrocentrale și
centrale termoelectrice pe bază de
lignit. Cele mai importante acțiuni
înscrise in program prevăd ridica

rea a zece noi centrale pe bază
de lignit cu o putere instalată de
300 MW fiecare și construirea a
nouă hidrocentrale.
tn domeniul agriculturii, care în
prezent contribuie doar in propor
ție de 17,2 la sută la formarea pro
dusului național brut, obiectivele
noului program economic au in ve
dere extinderea suprafeței agricole,
îmbunătățirea infrastructurii sociale
și culturale la sate, consolidarea
mișcării cooperatiste, sprijinirea
micilor agricultori, organizarea
unor complexe agroindustriale.
Vizitatorul român pe meleagurile
elene are prilejul să constate cu sa
tisfacție căldura deosebită cu care
interlocutorii subliniază dezvoltarea
mereu ascendentă a relațiilor și
conlucrării reciproc avantajoase
dintre România și Grecia in sectoa
re cum sînt mașinile-unelte, ener
gia, materiile prime, transporturile
și comunicațiile, construcțiile nava
le. industriile petrochimică, chimi
că și alimentară, agricultura, coo
perarea în domeniul cercetării știin
țifice și tehnologice. Se relevă, de
asemenea, însemnătatea hotăririi
celor două țări de a promova noi
forme de colaborare, între care cre
area de societăți, mixte, inclusiv pe
terțe piețe, precum și de a apro
funda relațiile culturale romănoelene, în scopul mai bunei cunoaș
teri reciproce.
Un motiv de tot atîta îndreptățită
satisfacție ii constituie și pozițiile
apropiate ale celor două țări in
ceea ce privește necesitatea unor
acțiuni politice îndreptate spre re
alizarea in Peninsula Balcanică,
odinioară „butoiul cu pulbere" al
Europei, a unei zone libere de arme
nucleare, a înțelegerii, cooperării
și bunei vecinătăți. Așa cum se arăta in răspunsul președintelui
Nicolae Ceaușescu la mesajul din

Conferința generală a F.A. O.

l

VIZITA UNEI DELEGAȚII A FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII
SOCIALISTE ÎN R. D. GERMANA. O delegație a Frontului Democrației și
Unității Socialiste (F.D.U.S.), condusă de Mihai Burcă, vicepreședinte al
Consiliului Național al F.D.U.S., a efectuat o vizită în R. D. Germană la
invitația Consiliului Național al Frontului Național al R.D.G, Delegația
a avut convorbiri cu Werner Kirchhoff, vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Frontului Național, și o vizitat obiective economice și socialculturale din Berlin și regiunea Rostock. De asemenea, delegația F.D.U.S.
a fost primită de Lothar Kolditz, președintele Consiliului Național al Fron
tului Național.

O MISIUNE DE ANCHETA A
O.N.U., condusă de Diego Cordovez
(Ecuador), adjunct al secretarului
general al Națiunilor Unite, a ple
cat în Grenada, pentru a evalua
situația existentă în această țară
în urma intervenției militare co
mise de Statele Unite împreună cu
alte șase state din regiunea Ca
raibilor — relatează agenția Reu
ter. Misiunea, din care fac parte
și experți militari, a fost trimisă
în Grenada în baza recentei rezo
luții adoptate de Adunarea Gene
rală a O.N.U., care l-a însărcinat,
între altele, pe secretarul general
al Națiunilor Unite, Javier Perez
de Cuellar, să întocmească de
urgență un raport asupra situației
din această țară și să-l prezinte
adunării în răstimp de 72 de ore.

GUVERNUL PORTUGHEZ a
adoptat o măsură prin care este
permisă pătrunderea capitalului
privat în băncile și societățile de
asigurări din această țară, precum
și în unele ramuri industriale. După
cum se știe, aceste sectoare ale
economiei portugheze au fost na
ționalizate după revoluția „garoafe
lor roșii”, din aprilie 1974. Partide
le de opoziție, precum și presa pro
gresistă portugheză au criticat această măsură, arătînd că ea ser
vește interesele marelui capital și
aduce daune economiei naționale.

Atena, capitala Greciei, este un oraș „încărcat de istorie” și, totodată,
o modernă metropolă

ce depășește, desigur, cadrul bila
teral, deoarece, intr-o lume ca aceea
de astăzi, valorile colaborării și
înțelegerii sint chemate să aibă o
contribuție decisivă la realizarea
procesului securității și destinderii.
Și desigur, . dezvoltarea cooperării
româno-elene este de natură a se
răsfringe binefăcător asupra an
samblului climatului încrederii și
trunei vecinătăți in Balcani, in
Europa și întreaga lume.
In acest spirit, noul dialog la
nivel înalt româno^-elen, convor
birile dintre președintele Nicolae
Ceaușescu și președintele Constan
tin Karamanlis, mareînd neîndoios
un eveniment de cea mai mare
însemnătate în aprofundarea și
extinderea prieteniei și conlucrării
multilaterale
dintre
popoarele
noastre, se va înscrie, în același
timp, pe un plan mai larg, ca un
aport prețios la cauza generală a
destinderii, păcii și înțelegerii.

Nicolae PLOPEANU

măsurile vizează In esență coaliția
bască ..Herri Batasuna”, considerată
a fi ramura politică a organizației
E.T.A. militare, precum și cotidianul
„Egin”, care apără teze apropiate ce
lor ale organizației amintite.
Măsurile conținute în textul pre
zentat de Fellipe Gonzalez fuseseră
adoptate de guvern la 26 octombrie,
la o săptămînă după descoperirea, in
apropiere de Bilbao, a cadavrului
medicului căpitan Alberto Martin
Barrios, răpit si apoi asasinat de te
roriști din E.T.A. politico-militară,
amintește France Presse.

-

ALIANȚA DEMOCRATICA DIN
CHILE — una din principalele coa
liții de opoziție din țară — va orga
niza la 18 noiembrie, la Santiago de
Chile, un mare miting in favoarea
revenirii la democrație — a anun
țat actualul președinte al alianței,
Enrique Silva Cimma. Comanda
mentul Național al Muncitorilor
(C.N.T.), care reunește cele mai im
portante cinci centrale sindicale
chiliene, și-a anunțat decizia de a
participa la această manifestare.

această vară al primului ministru
al Greciei, Andreas Papandreu.
România sprijină propunerea elenă
cu privire la organizarea unei re
uniuni interbalcanice la1 nivel de
experți, care să aibă ca unul din
obiective discutarea căilor și posi
bilităților de creare a unei zone
denuclearizate în Balcani, O ase
menea reuniune s-ar înscrie, cu
certitudine, ca o acțiune importantă
în procesul de pregătire a intilnirii
la nivel înalt — propusă de Româ
nia — a statelor din regiune, care
să examineze aspecte vizind între
prinderea de noi pași in direcția
depășirii unor probleme existente,
a dezvoltării încrederii și bunei ve
cinătăți, a cooperării pe multiple
planuri, a transformării Balcanilor
intr-o zonă fără arme nucleare.
Sînt realități ce îndreptățesc să
se aprecieze că raporturile de
conlucrare
prietenească
dintre
România și Grecia constituie un
exemplu de bună vecinătate între
țări cu sisteme sociale diferite.
Un asemenea fapt are o rezonanță

fi
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Repere contemporane
în veșnic tinăra Eladă
Indiferent ce itinerar ar urma
— de la Florina și Siderokastron,
in nord, pină la Pylos și Messina,
in sud — vizitatorul meleagurilor
grecești întîlnește la fiecare pas
tulburătoare vestigii ale lumii anti
ce, mărturii copleșitoare ale puterii
de creație a omului. Elada — de la
Atena la Delfi, de la Epidaur la
platoul Argolidei, de pe țărmurile
Corintului pină la capul Sunion —
pare un imens muzeu, unde emulii
lui Fidias au lăsat moștenire, opere
ce durează peste milenii. Tezaurul
legendelor, miturilor și creațiilor
antichității elene poartă in ele un
apel mut care trebuie insă înțeles
nu ca o chemare spre reîntoarcerea
la trecut, ci ca un îndemn perpe
tuu spre mai nou și mai bine, spre
un viitor luminos. Legende se fău
resc și astăzi în bătrîna și veșnic
tinăra Eladă : este vorba de roadele
eforturilor întregului popor spre
înnoiri și prefaceri, spre progres.
Este drumul împlinirilor prin for
țele proprii ale poporului elen.
Sint pretutindeni vizibile rezul
tatele acestor eforturi în localitățile
împrejmuite de livezile de portocali
și lămîi din Peloponez. in zona
muntoasă a Aticii sau in cîmpiile
Tessaliei, ca și in puzderia de in
sule ionice și egeene. Ele își găsesc
întruchipare in întreprinderi meta
lurgice sau in șantiere navale, care
dispun de o înaltă dotare tehnică,
ce fac să sporească continuu flota
comercială greacă, răspunzînd ast
fel unei străvechi înclinații spre
navigație a elenilor. Pe rîurile Aliakmon și Arachtos s-au construit
centrale hidroelectrice și se au in
vedere alte asemenea obiective pe
rîurile Evros, Nestos și Strymnn.
Concomitent se extinde extracția de
cărbune. Toate acestea și multe
altele adaugă gloriei trecutului fap
tele remarcabile ale prezentului.

LONDRA — Mișcarea antiapartheid
din Marea Britanie a denunțat noile
așa-zise propuneri constituționale ale
regimului de la Pretoria, vizind să
creeze iluzia acordării unor drepturi
politice populației de origine asiatică
și metisă din R.S.A. Mike Terry, se
cretarul organizației, a suhliniat că
în afara faptului că drepturile ce ar
urma să fie acordate celor două ca
tegorii sînt limitate, partea cea mai
numeroasă a populației sud-africane
— cei 21 milioane negri — continuă
să fie lipsită de orice libertăți poli
tice și social-economice.

Proiectul unei noi legi antiteroriste
MADRID 4 (Agerpres). — Pre
ședintele guvernului spaniol. Felipe
Gonzalez, a prezentat, in parlament,
proiectul unei noi legi antiteroriste,
pe care l-a calificat drept o măsu
ră excepțională, dar temporară,
transmite agenția France Presse. El
a subliniat că guvernul va face uz
de toate mijloacele de care dispune
pentru a pune capăt activităților gru
părilor teroriste și ale tuturor ce
lor care le sprijină sau le facili
tează.
Observatorii politici de la Madrid,
citați de France Presse, estimează că

Azi $e deschide la Roma

niind că o proporție importantă a
celor peste 150 milioane de persoane
care trăiesc în țările afectate ar
putea fi confruntate cu „foametea și
malnutriția pe scară masivă”.
. în raportul pregătit .pentru confe
rință se relevă că, „in condițiile în
care economia mondială luptă pen
tru a .ieși din recesiunea profundă,
multe din țările în curs de dezvol
tare cele, mai sărace sînt confrun
tate cu o nouă scădere a nivelului
lor de viață, și așa destul de redus”
îneît se impun măsuri urgente pen
tru redresarea situației.
Conferința F.A.O. din capitala Ita
liei va dura pînă la 24 noiembrie.

PRETORIA — La Pretoria s-ail
anunțat rezultatele „referendumu
lui” privind așa-numtfele „reforme
constituționale” la care a putut să
participe numai populația albă —
minoritară în țară. Nu constituie ast
fel o surpriză faptul că 65 la sută
dintre participanții la acest simula-»
aru s-au pronunțat în favoarea așaziselor reforme. Este, de asemenea,
semnificativ faptul că, prin masiva
demonstrații, marea majoritate a
populației țării s-a pronunțat pentru
abolirea politicii de apartheid și a
practicilor discriminatorii.

IN PARLAMENTUL SPANIOL

și pe recunoașterea dreptului tuturor
statelor din regiune de a trăi în
pace și securitate, în cadrul unor
frontiere sigure. Cancelarul austriac
a subliniat că escaladarea încordării
în Orientul Mijlociu constituie 'un
pericol nu numai pentru popoarele
din această regiune, ci și pentru pa
cea generală. Austria, a spus el, în
încheiere, se pronunță pentru convo
carea unei conferințe internaționale
privind Orientul Mijlociu, cu partici
parea tuturor părților interesate.

ROMA 4 (Agerpres). — La Roma
se deschid sîmbâtă lucrările Confe
rinței generale a Organizației Națiu
nilor Unite pentru Alimentație și
Agricultură (F.A.O.), menite să exa
mineze, între, altele, penuria acută
de alimente din 22 de țări africane,
transmite agenția Associated Press.
Surse ale F.A.O., citate de A.P., men
ționează că în unele zone din Africa
se semnalează în prezent cea mai
gravă foamete din perioada de după
1973—1974, cînd pe continent și-au.
pierdut viața sute de mii de oameni.
Directorul general al F.A.O.,
Edouard Saouma, a lansat apelul de
a se acorda „ajutoare urgente” pen
tru a se evita o catastrofă, subli-

dreptul tuturor națiunilor la dezvol
tare liberă și demnă, pentru a se asi
gura dreptul sacru al fiecărui popor
de a-și decide singur soarta, fără nici
un amestec din afară.

■----------------------------------------------------------------------------------------------------- -

O declarație a cancelarului federal, Fred Sinowatz
CAIRO 4 (Agerpres). — într-un
interviu acordat cotidianului egip
tean „Al Ahram”, cancelarul federal
al Austriei, Fred Sinowatz, a arătat
că guvernul său se pronunță’ pentru
o reglementare de pace justă și du
rabilă în Orientul Mijlociu, bazată
pe retragerea Israelului din teritorii
le arabe ocupate, luarea in conside
rare a drepturilor legitime ale po
porului palestinian, inclusiv a drep
tului său de a-și crea un stat propriu.

asemenea, pentru reunificarea Co
reei prin crearea unei Confederații
intre Nordul și Sudul Coreei —. re
latează agenția A.C.T.C.. citind un
articol inserat în publicația „Sinhan
Minbo”. care apare in S.U.A. După
cum se menționează, poziția lui Dae
J ung — așa cum a subliniat el în
suși — coincide, în multe privințe,
cu propunerea guvernului R.P.D. Co
reene cu privire la crearea Repu
blicii Conf’ederale Democrate Koryo.

I

LIDERUL POPULAȚIEI DE CU
LOARE DIN S.U.A., Jesse Jackson,
și-a anunțat candidatura la obține
rea învestiturii Partidului Democrat
in vederea alegerilor prezidențiale
programate pentru toamna anului
viitor. Se precizează că el este pri-
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mul om politic de culoare din S.U.A.
care intră oficial in cursa electorală
pentru obținerea învestiturii Parti
dului Democrat. Anunțindu-și can
didatura, Jesse Jackson a precizat
că prin această acțiune dorește să
determine un număr cit mai mare
de americani de culoare să se pre
zinte la scrutin, pentru cele mai
diferite organe alese.
ANCHETA. La cererea lui Ronald
Dellums, membru al Camerei Re
prezentanților a Congresului S.U.A.,
din partea statului California, un
judecător federal din San Francis
co a dispus efectuarea unei anche
te privind antrenarea în secret, in
taberele militare americane, a unor
elemente ostile regimului sandinist
din Nicaragua, relatează agenția
Reuter. Din documentele prezentate
de congresmani instanței californiene rezultă că asemenea situații sînt
semnalate nu numai în California,
ci și in alte state ale S.U.A., în
total fiind vorba de șase tabere
secrete.
NUMĂRUL ȘOMERILOR DIN
MAREA BRITANIE a fost, în luna
octombrie, de 3,09 milioane — reprezentînd 13 la sută din forța de
muncă, a anunțat Ministerul bri
tanic al Muncii.

LANSAREA NAVETEI SPAȚIA
LE AMERICANE „COLUMBIA",
programată inițial pentru luna sep
tembrie, ajost stabilită, după mai
multe aminări, pentru 28 noiembrie,
s-a anunțat la Washington, tn
cursul acestei misiuni, a șasea pen
tru „Columbia", de la bordul na
vetei spațiale urmează să fie pla
sat pe orbită laboratorul spațial
vest-european. Echipajul navetei
va fi constituit din șase astronauți,
iar durata zborului vă fi de nouă
zile.

CA URMARE A NIVELULUI
FOARTE SCĂZUT AL APELOR
DUNĂRII în sectorul cehoslovac
al fluviului, în zona respectivă a
fost oprită navigația fluvială — a
anunțat agenția C.T.K. Nivelul
apelor Dunării este, la Bratislava,
de 93 cm.

SITUAȚIA DIN SALVADOR. Detașamentele Frontului Farabundo Marti
pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) din Salvador au reușit să-și instituie
controlul asupra localităților Santiago și San Gerardo din departamentul
■ San Miguel — a anunțat postul de radio „Farabundo Marți", citat de
agenția Prensa Latina. Aceeași sursă adaugă că insurgenții au ocupat
I poziții in mai multe cantoane din departamentul San Vicente, intre care
Rosario, Paraiso și Cutumay, precum și în cantonul Buena Vista, din de
partamentul La Haz. Se informează, totodată, că după lupte intense cu
trupele salvadoriene, forțele F.M.L.N. au preluat controlul localității San
j Juan de Opico, din departamentul La Libertad,
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