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ÎN ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII,
analize aprofundate, măsuri concrete, judicioase privind

PREGĂTIREA PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR
în centrul dezbaterilor:

*
• Creșterea mai accentuată 

a productivității muncii
• Ridicarea calității produselor
• Reducerea consumurilor materiale
• Sporirea exportului și reducerea 

importurilor

In oceste zile. In întreaga țară au loc adunârl generale ale oamenilor 
muncii - foruri supreme ale democrației șl autoconducerii muncitorești — 
care dezbat și aprobă sarcinile ce revin unităților economice șl centra
lelor din planul național unic de dezvoltare economico-socială în anul 
1984, in lumina hotăririlor Congresului al Xll-lea și Conferinței Naționale 
ale P.C.R., a orientărilor și exigențelor formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului.

Esențial este ca, în fiecare întreprindere, adunările generale ale oa
menilor muncii să dezbată aprofundat planul pe anul viitor și să acorde 
o atenție deosebită stabilirii măsurilor necesare pentru realizarea produc
ției fizice la toate sortimentele planificate, a producției-marfă vindute și 
încasate, a planului de export, pentru creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii, ridicarea continuă a nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, gospodărirea rațională și valorificarea superioară a resurselor 
materiale, reducerea mai substanțială a consumurilor de materii prime și 
energie, in spiritul prevederilor cuprinse în programele aprobate recent de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Prezentăm tn continuare principalele probleme dezbătute de adu
narea generală a oamenilor muncii dintr-una din unitățile miniere 
din județul Maramureș.

E=========^^

Productivitate mai înaltă, minereu 
mai mult, de bună calitate!

Modul In care stat valorificate noi
le condiții create prin aplicarea pro
gramului de lucru continuu în mine
rit. măsurile ce se impun în conti
nuare pentru perfecționarea organi
zării producției și întărirea răspun
derii și disciplinei în muncă odată cu 
trecerea la aplicarea generalizată a 
acordului global, pentru creșterea 
mai substanțială a productivității 
muncii. în scopul sporirii extracției 
de minereuri, au fost problemele ma
jore asupra cărora s-au concentrat 
dezbaterile din adunarea generală a 
oamenilor muncii de la Exploatarea 
minieră Herja.

De la ce date concrete a pornit 
analiza 7 în zece luni din acest an. 
planul la producția fizică de metale 
In concentrate s-a realizat, cu mici 
depășiri, la majoritatea sortimente
lor. excepție făcând plumbul, la care 
•-au înregistrat restante, recuperarea 
din octombrie fiind minimă. De ase
menea. deși la minereu extras există 
o anumită depășire, la minereu exca
vat sarcina de plan nu a fost Înde
plinită integral. Cit privește investi
țiile. pe baza realizărilor .pe 10 luni 
te estimează obținerea pînă la finele 
nului a unei depășiri de cel puțin 

1,6 milioane iei.
Cauzele neajunsurilor care se mai 

manifestă au fost analizate cu înaltă 
exigență muncitorească, wropunân- 
du-se măsuri corespunzătoare atît 
pentru recuperarea restantelor pe 
acest an. cit și pentru crearea con
dițiilor de îndeplinire integrală a pla
nului pe 1984. Cei care au luat cu
vântul — mineri, mecanici, maiștri. 
Ingineri, economiști, geologi, proiec- 
tanti — au pus in evidentă o serie 
de resurse nefructificate încă, pre
cum și anumite experiențe dobândite 
de colectivul minei în ce privește 
conceperea de noi tehnologii și uti-

laje pentru valorificarea eficientă a 
minereurilor cu conținuturi sărace.

Practic, toți vorbitorii au apreciat 
că există reale condiții si posibilități 
pentru îndeplinirea planului atît pe 
acest an. cit și pe anul viitor. Pe ce 
se întemeiază aprecierile lor ? In ori

zont de bază pentru activitatea de 
viitor, mărirea stației de pompe și 
altele.

Cu deosebită răspundere s-au dez
bătut în adunarea generală modali
tățile concrete de creștere mai ac
centuată a productivității muncii în

EXPLOATAREA MINIERA HERJA-MARAMUREȘ
mul rând. pe organizarea rațională a 
extracției minereului. „Trebuie să 
ne orientăm nu spre exploatarea pre
ferențială a zăcămîntuiui — a arătat 
In cuvîntul său 6eful de sector Du
mitru Grigor — ci spre devansarea 
unor lucrări importante începute In 
subteran, transpunînd în fapte com
plexul de soluții propuse adunării 
generale prin programul unitar de 
măsuri, precum și prin programul vi- 
zind creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii".

Alți vorbitori, printre care șeful de 
sector Gheorghe Poran. au subliniat 
că sporirea capacității de producție 
a minei este legată în primul rind de 
terminarea cit mai urgentă a tune
lului pentru transportul minereului 
pe bandă pînă la flotație. Lucrarea, 
ce se execută cu o combină moder
nă de săpare, trebuie încheiată in
tr-un termen mai scurt, cum dealtfel 
este necesar să fie accelerate și ce
lelalte lucrări majore — amplificarea 
aerajului general al minei prin mon
tarea unui ventilator de mare capaci
tate. mecanizarea rampei puțului de 
extracție de la sectorul 2. care a de
venit un loc îngust de producție, ex
tinderea electrificării transportului 
ta orizontul minus 4. care devine ori-

subteran. Minerii șefi de brigadă 
Gheorghe Prunduș și Petru Daneluc 
au solicitat conducerii unității și 
Centralei minereurilor din Baia Mare 
să soluționeze cit mai degrabă pro
blema dotării minei cu cărucioara 
de perforat, mecanisme de mare pro
ductivitate. Și aceasta cu atît mai 
mult cu cit ele au fost concepute și 
experimentate de minerii de la Her- 
ja, iar uzina producătoare se află în 
Baia Mare. „Brigada pe care o con
duc a realizat o productivitate de 13

tone minereu pe poet. în luna octom
brie, cu acest cărucior de perforat — 
a spus minerul Gheorghe Prunduș. 
Dar de astfel de mecanisme nu dis
pun toate locurile de muncă. Or. pe 
noi ne interesează >să sporească pro
ductivitatea medie pe ansamblul mi
nei și nu doar la un singur abataj".

întregit și cu alte propuneri făcu
te în adunarea generală, programul 
privind creșterea productivității cu
prinde acum, printre altele, măsuri 
de promovare a unor tehnologii de 
exploatare de mare productivitate, 
de generalizare a folosirii cărucioare
lor de perforat și la preabataje, de 
transport pe verticală, cu screpere. al 
minereului din abatajele remenente, 
de asigurare a granulației optime a 
minereului excavat din panouri cu 
înmagazinare pentru creșterea ran
damentului la încărcat și reducerea 
pierderilor de metaL „Măsurile teh-

Gheorcjhe SUSA 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a III-a>

r VEȘTI DIN ÎNTRECERE

Încheierea lucrărilor la linia electrică 
de 400 kV Reșița - Anina

Linia aeriană electrică de 400 kV Reșița-Anina, în lungime de peste 
50 km, a fost finalizată, asigurând astfel racordarea la sistemul ener
getic național a primului grup de agregate al centralei pe șisturi bitu
minoase, aflată in construcție in Munții Banatului. Concomitent, un 
colectiv de constructori șl montori din cadrul întreprinderii „Electro- 
montaj" lucrează la terminarea și darea in funcțiune a unei stații de 
400/220 kV, la Reșița, obiectiv aferent noii magistrale electrice din această 
parte a țării. (Agerpres)

CARACAL : A intrat în funcțiune cea de-a doua instalație 
pentru fabricarea anvelopelor

în cadrul tinerei în
treprinderi de anvelo
pe din Caracal a fost 
pusă in funcțiune cea 
de-a doua capacitate 
cu o producție anuală 
de 500 000 anvelope 
radiale cu cord textil- 
metal și 
mere de 
echipării

de 500 000 ca- 
aer, destinate 
autoturisme

lor „Dacia 1300“, pre
cum și altor tipuri de 
automobile de oraș. 
Ca urmare, capacita
tea de producție a în
treprinderii a sporit 
la 1 000 000 anvelope 
anual și tot atîtea ca
mere de aer pe an, 
ceea ce reprezintă 50

la sută din cea finală 
proiectată. Ea a fost 
realizată după un pro
iect elaborat de colec
tivul Institutului de 
Inginerie tehnologică 
pentru industria chi
mică. pe baza unei 
tehnologii originale.

(Agerpres)

CLUJ : 13 noi capacități de producție
Colectivul Grupului 

de șantiere din Cluj- 
Napoca al Trustului 
de construcții indus
triale Cluj raportează 
realizarea, cu două 
luni mai devreme, a 
planului de construc- 
tii-montaje prevăzut 
pentru acest an. Au

fost puse in func
țiune 13 noi capacități 
de producție în uni
tăți constructoare de 
mașini și zootehnie. 
S-au creat condiții ca 
pină la finele anului 
să se realizeze un vo
lum suplimentar de 
lucrări de construe-

ții-montaje în valoare 
de circa 40 milioane 
lei și depășirea sub
stanțială a unotr indi
catori de plan cum ar 
fi producția netă, pro
ductivitatea muncii, 
reducerea cheltuieli
lor de producție, (AL 
MUreșan).

MUREȘ : Producție fizică peste prevederi
Acționind cu forțe sporite pentru 

îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de pten la toate sortimentele, co
lectivele de oameni ai muncii din 
industria județului Mureș au livrat, 
în perioada care a trecut din acest 
an, peste sarcinile de plan, nume
roase produse utile economiei na
ționale în valoare de peste 200 mi
lioane lei. Acestea se concretizează, 
între altele. în produse electroteh
nice și de mecanicș fină în valoa

re de 17,3 milioane lei, 25 000 tone

amoniac de sinteză, 730 tone îngră
șăminte cu fosfor. 486 tone mașini 
și utilaje pentru industria ușoară. 
1 312 mc prefabricate din beton și 
altele. De remarcat că aceste spo
ruri de producție au fost obținute 
în condițiile 
menționată, 
6 844 MWh 
51 milioane
(Gheorghe Giurgiu, corespondentul 
„Scînteii").

în care. în perioada 
au fost economisiți 
energie electrică și 
mc gaze naturale.

- încheiat
Campania de recoltare nu poate 

fl considerată încheiată pînă cind 
nu vor fi strinse, transportate și 
puse la adăpost toate roadele 
acestui an. în acest cadru, o deo
sebită însemnătate prezintă în 
aceste zile terminarea recoltării, 
urgentarea transportului și buna 
depozitare a sfeclei de zahăr. Sub
liniem aceste cerințe întrucît sfecla 
de zahăr este o cultură care poate 
fi afectată grav de scăderile de 
temperatură, cu consecințe nega
tive asupra ran
damentului la ex
tragerea zahăru
lui. Or. pînă a- 
cutn. din rădăci
nile de sfeclă de 
zahăr recoltate si 
livrate în stare 
proaspătă la fa
bricile de zahăr 
au fost obținute 
randamente supe
rioare — de 13— 
13,5 la sută — în 
ce privește extracția zahărului, 
cele mai bune rezultate în această 
privință obținîndu-se la fabricile 
de zahăr Roman, Pașcani, Bucecea, 
Tirgu Mureș și altele. Este lesne 
de înțeles ce sporuri importante 
la producția de zahăr vor putea fi 
obținute dacă in toate fabricile se 
va realiza un procent ridicat de 
extracție.

De fapt, acesta este principalul 
motiv pentru care se impune sâ 
fie încheiate neîntîrziat lucrările de 
recoltare, transport și însilozare a 
rădăcinilor de sfeclă de zahăr, 
astfel ca fabricile prelucrătoare să 
funcționeze din plin, la întreaga 
lor capacitate. Cum se prezintă 
situația din acest punct de ve
dere ?

Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, pînă în seara zilei de 
6 noiembrie sfecla de zahăr a fost 
recoltată de pe 94 la sută din cele 
239 000 hectare cultivate în acest 
an. Prin urmare, mai este de strîns 
recolta de pe 15 000 hectare, lu
crare care poate și trebuie să fie

în cel ai scurt timp!
Încheiată în cîteva zile. Dar po
trivit celor afirmate de specialiștii 
de la Centrala zahărului, supra
fețele rămase de recoltat ar fi mult 
mai mari, deoarece pe anumite 
terenuri sfecla de zahăr a fost doar 
dislocată, fără să fie strînsă. Prin 
urmare, și într-un caz si-n altul 
trebuie să se acționeze cu toată 
energia pentru a stringe întreaga 
producție de sfeclă de zahăr care 
mai există pe cîmp. Și aceasta cu 
deosebire în județele Teleorman.

Pe primul plan - transportul și buna depozitare 
a sfeclei de zahăr, pentru a asigura un 
randament înalt în procesul de prelucrare |

Dolj, Tulcea, Timiș, Constanța, 
unde se înregistrează cele mai 
mari restanțe la recoltarea sfeclei 
de zahăr. Pentru încheierea grab
nică a acestei lucrări este necesar 
să fie folosite toate utilajele aflate 
la dispoziția unităților în cauză, să 
fie mobilizată puternic forța de 
muncă, astfel ca întreaga producție 
să ajungă in timp scurt la bazele 
de recepție și în fabricile prelu
crătoare.

Scurtarea perioadei de prelucra
re a sfeclei de zahăr și creșterea 
randamentului de extracție a zahă
rului presupun, deopotrivă, ca în
treaga producție de sfeclă de zahăr 
recoltată, dar depozitată temporar 
în grămezi pe cîmp, să fie trans
portată fără întîrziere la bazele de 
recepție și la fabrici. Este o ce
rință pe deplin întemeiată. Deși 
procesul de evaporare a apei din 
rădăcini este acum mai scăzut, to
tuși, fiecare zi determină scăderea 
conținutului de zahăr din sfeclă. 
Cu toate că acest neajuns este cu
noscut, In unele județe, datorită

defecțiunilor «e există în or
ganizarea transportului, se află pe 
cîmp, in grămezi, mari cantități de 
sfeclă. Potrivit datelor furnizate 
de Ministerul Agriculturii. în 
seara zilei de 6 noiembrie. cea mai 
multă sfeclă recoltată, dar netrans
portată din cîmp se află în județele 
Arad — 76 000 tone. Mureș — 70 000 
tone. Timiș — 69 000 tone. Neamț 
— 31 000 tone, Satu Mare — 29 600 
tone, Covasna — 14 500 tone. Spre 
a se preveni cu desăvîrșire pier

derile de zahăr 
din rădăcinile de 
sfeclă, este ab
solut necesar să 
fie luate măsuri 
hotărîte pentru 
transportul acos- 
teia din cîmp. 
ceea ce presupu
ne utilizarea la 
capacitate maxi
mă a mijloacelor 
de transport auto, 
precum și a tu

turor atelajelor de care dispun 
unitățile agricole. Temperaturile 
fiind scăzute, rădăcinile pot si tre
buie să fie însilozate atît la ba
zele de recepție, cit și in fabri
cile de prelucrare, asigurîndu-se 
astfel continuitatea procesului de 
fabricație.

Este în interesul unităților agri
cole, al economiei naționale, al 
nostru, al tuturor, ca întreaga pro
ducție de sfeclă de zahăr să fie 
strînsă, transportată și depozitată 
neîntîrziat și in cele mai bune con
diții, asigurîndu-se astfel randa
mente superioare în procesul pre
lucrării. Tocmai de aceea, organi
zațiile de partid și cadrele de con
ducere din unitățile agricole culti
vatoare au datoria să mobilizeze un 
număr sporit de oameni la recol
tarea sfeclei $1 încărcarea acesteia 
In mijloacele de transport, astfel 
încît să se asigure continuu materia 
primă necesară fabricilor de zahăr, 
să se realizeze programul de însi- 
lozări. Nicăieri nu trebuie să se 
piardă nimic din producția de 
sfeclă a acestui ani

Să facem totul pentru

arme și fârâ războaie!
ADUNĂRI ALE OAMENILOR MUNCII
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Pacea, 
liniștea, 
viitoruL
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ÎNSEMNĂRI

stă pe cer soarele ?“ 
inflorese florile ?“ 
zboară păsările ?“ 
luminează luna ?“

Imagine din modernul cartier „Dunărea" din Galați

GALAȚI
Cu gîndul să mă reped 

pînă la Galați, am umblat 
prin însemnările mele mai 
vechi și am dat de niște 
file : „Portul roșu, ca pa
sărea Fenix, renaște din 
propria-i cenușă".

Era la numai cîteva luni 
după cumplitele zile în 
care trupele hitleriste in 
retragere l-au dinamitat 
și pirjolit cu diabolica și 
bine știuta lor metodă. Din 
centru, cu fosta stradă 
Mare, Brașoveni, Belve
dere și pînă pe întreg ma
lul Dunării, casă cu casă, 
șirurile de magazine, bănci, 
case de comerț, agențiile 
Lloyd-ului, pină dincolo 
de fosta moară „Steaua" și 
mai departe, întreprindere 
cu Întreprindere, nu mai 
erau decît un haos de fia
re răsucite, acoperișuri 
prăbușite peste mormanele 
de ziduri căzute la pă- 
mînt. Se părea că aceas
tă întindere de ruine și 
scrum, inima orașului din 
acea vreme, a murit pen
tru totdeauna.

La chemarea partidului,

metropolă a oțelului 
orașul unor noi destine

din primele zile ale noii 
orînduiri, au ieșit oamenii 
cu mic și mare, femei, bă- 
trîni, tineret, elevi de 
școală și, cu un entuziasm 
pe care nu-1 cunoscuse 
orașul niciodată, au por
nit cu toții la îndepărtarea 
grămezilor de moloz, căr
bune și cenușă. Lucram 
din zori în noapte, cu nă
dejdea să readucem ora
șul la ce a fost deoarece, 
după lipsurile și necazu
rile cite le trăisem, cu ne
dreptatea și jignirile care 
se ținuseră lanț, speram 
într-un mai bine pe care-1 
și întrevedeam. Acest mai 
bine il doream și orașului, 
unic prin așezarea, prin 
cerul său, orașul copilăriei 
și adolescenței mele, Ga- 
lațiul meu drag. Orașul, 
ca un împărat din basme, 
pe un jilț uriaș, cu spina
rea și capul rezemat de 
dealurile Țiglinei, cu bra
țele mîngîind Șiretul și în
tinsul Brateșului, iar pi
cioarele scăldate de va
lurile Dunării... Și Înaintea 
ochilor deschiderea între-

gului mal din dreapta Du
nării, cu pădurile de săl
cii, încurcate in rugi de 
mure și brădiș de baltă, 
cu nelipsitul troscot de 
apă și pelin cu miros iute 
și tufe de pir și ghiara 
gali, cu întreaga și luxu
rianta vegetație a bălții.

de Mihail DAVIDOGLU

Iar mai încolo șesul, cît îl 
puteai cuprinde cu ochii, 
cu oglinzile de apă legate 
salbă și, departe, spre ori
zont, munții vineți de ciu
dată și veche istorie a Do- 
brogei. Și, pe mirificul a- 
cestei așezări, pe acest 
oraș-jilț, se deschide un 
cer inalt, boltit, un cer de 
neuitat.

Portul, inima de altădată 
a orașului cu agențiile, 
băncile, casele sale de co
merț, a fost curățat de 
ruine. Evenimentele care 
au urmat au măturat și 
trufașii directori și marii

eu liota lor deimportatori
umili trepăduși care-i în
conjurau cu misitiile și 
micile ciupeli. Odată cu 
ei a dispărut și vătaful 
sprîncenat, cu mustăți .
strașnice, la al cărui semn 
poștele de bărbați mai
vîrstnici, gîrbovi și .cu 
ochii duși in fundul capu
lui, sau mai tineri, deopo
trivă vrîstați de praf și 
nădușeală, grăbeau in mers 
săltat pe puntea cît o pal
mă de îngustă. Cu toții, 
parcă una cu sacul, balo
tul, lada, seîndurile de 
brad, cu același mers săl
tat, același ritm, 
mereu și 
lemn, de 
cingea.

Duse 
acelea și 
de roboți-hamali și con
voaiele camionagiilor și 
ghiocearllor din Ceres și 
Vadul Ungurului, din Lo- 
zoveni și Sfinții împărați, 
cum dispărute-s în ne
ființă și adăposturile-cos- 
melii din Vadul Sacalelor, 
Galații-Noi ori din sus de

grăbeau 
schela îngustă de 
atita mers, se în-
toate vremurile 
odată cu cetele

Lozoveni și Cîmpului, din 
rîpelc Țiglinei pină dincolo 
de Calica.

Avea poate un farmec 
de un pitoresc nespus bă- 
trîna schelă a Galaților cu 
frumoasele toamne colo- 
rînd în aur vechile așezări 
cu acoperișuri de olane din 
vremea turcilor, cu străzi 
și vaduri coborind în 
pantă abruptă, cu trotua
rele in trepte, pavate cu 
lespezi de granit. Mal în- 
tîlnesc și azi cîte o lespe
de de granit în vreo stra
dă mai lăturalnică, printre 
cele puține cîte au rămas 
nedemolate.

încolo, orașul, ca prin- 
tr-un miracol, e de nere
cunoscut. Nici locuința din 
Lăpușneanu sau Trei Ie
rarhi nu am dibuit-o. 
Nici-o pagubă, erau niște 
maghernițe mîncate de 
igrasie. Dar nici locul pe 
unde se aflau nu l-am 
putut stahili exact. Duse 
și prăpăditele căscioare 
— așa-zisele tip vagon —
(Continuare in pag. a II-a)

Cunoaștem capacitatea ti plă
cerea copiilor de a pune între
bări. Lumea însăși ar fi mai 
mică fără întrebările lor. între
barea unui copil echivalează cu 
o poartă deschisă spre viitor, cu 
un răsărit de soare, cu începutul 
unui zbor, cu o invitație la o 
gîndire mai profundă. Acest 
cerc al semnificațiilor nu se în
chide, de fapt, niciodată. Cind 
copiii întreabă ți primesc răs
punsuri pe măsură înseamnă 
că planeta noastră încă se în- 
virtește, că pămîntul, această 
fabuloasă parte a universului 
necuprins, are viitor. Am tră
it din plin acest sentiment al 
pămîntului liber de forțe obscu
re, despovărat de amenințări, 
al pămîntului teafăr între soa- 
re-răsare și soare-apune de cite 
ori am .............‘ '
acesta :

auzii întrebări de felul

Pwnîndu-le, copiii caută o- 
ii părinților, ai oamenilor 

mari : vor să afle adevărul ! 
De fapt, prin întrebări, ei vor 
să ajungă la adevăr, la primele 
adevăruri descoperite...

Mă aflam acum cîteva zile în 
vizită la un vechi prieten. Pe 
masă, o carte în curs de citire, 
după semnul pe care il purla 
între pagini. O apariție nouă a 
Editurii politice : „Procesul de 
la Niirnberg“, La un moment 
dat băiețelul lui, un copil 
8—9 ani, deschide cartea 
dreptul unei fotografii și 
treabă :

— „Tată, ce este aici ?“
Privim toți trei fotografia... 

Ce era acolo de copilul nu des
lușea imaginea ? Oameni. Oa
meni erau. Oameni care nu 
mai păreau a fi oameni după 
ce au trecut prin lagărele de . 
concentrare ale nazismului.

— Și i-am spus amîndoi co
pilului : Oameni I

El și-a luat ochii de la foto
grafie și a zimblt a neputință : 
nu știa ce să creadă. Pentru el 
oamenii sînt cei pe care îi în- 
tilnește zilnic în drumul lui 
spre școală, în excursii, pe 
strada pe care locuiește, l-am 
explicat îndelung copilului ci 
fotografia infățișa oameni, că 

mult. 
Parcă
a au- 
urmă-

le 
in 

în-

acei oameni au suferit 
Copilul s-a întristat, 
n-ar fi vrut să audă ce 
zit. Poate în momentele 
toare își dădea toată silința să 
uite și să se duci liniștit la 
jocurile sale. Copiii nu pun 
doar întrebări ce așteaptă răs
punsuri 
despre tot 
bările lor

De fapt, 
tografia și 
plîcații a învățat cite ceva des
pre viață. Cîte ceva despre om. 
Cîte ceva despre existentă. Iar 
privirile lui eu căutat, mai a- 
vide în jur, frumusețea fi li
niștea, pacea.

senine. Ei întreabă 
și toate, iar intre- 

inseamni viață.
copilul privind fo- 
auzind acele ex-

I
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ÎN AGRICULTURĂ
ARĂTURILE ADÎNCI DE TOAMNĂ
- in ritm mai intens, cu grijă pentru calitatea lucrărilor!
ARGEȘ»

Se lucrează pe ultimele suprafețe
Mecanizatorii din Județul Argeș 

execută acum, ziua și noaptea, 
arături adinei de toamnă pe ulti
mele 5 000 hectare din cele 64 000 
hectare prevăzute. In unitățile 
agricole din consiliile agroindus
triale Birla, Costești, Curtea de 
Argeș, Miroși și Slobozia această 
lucrare s-a încheiat in condiții de 
calitate bună. Pentru ca tracto
riștii să aibă peste tot cîmp larg 
de lucru, comandamentele locale 
pentru agricultură au mobilizat un 
număr însemnat de cooperatori la 
eliberarea de coceni și alte resturi 
vegetale a întregii suprafețe desti
nate arăturilor. Pentru transportul 
cocenilor au fost folosite nume
roase atelaje și remorci dotate cu 
platforme de transport. De la co
operativele care au încheiat arătu
rile tractoarele au fost trimise în 
sprijinul celor în care există su
prafețe mai mari de arat.

In consiliul agroindustrial Izvoru, 
din cele 5 000 hectare mai sînt 
de executat arături adinei de 
toamnă pe 600 hectare. Socotind 
după viteza zilnică de lucru de 
246 hectare <cu 160 tractoare care 
lucrează în schimburi prelungite), 
lucrările se vor încheia în maxi
mum 2—3 zile. Ca peste tot în 
Argeș, tractoriștii de aici lucrează 
în formații mari, au asigurate în 
taberele de cîmp motorina și masa 
caldă și execută lucrările sub 
supravegherea fermierilor și Ingi
nerilor șefi din cooperativele agri
cole. Tovarășul Iancu Neguț, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție Izvoru, unitate fruntașă 
pe consiliu la arături, spunea : 
„Executăm arături de calitate su
perioară. Potrivit experienței, vrem 
ca în 1984 să obținem, în plus, 
o recoltă de cel puțin 1 000 kg la 
hectarul de porumb și de 400—500

la hectarul de floarea-soareluî. 
Tocmai de aceea, pe o însemnată 
suprafață am încorporat în sol 
cantități mal mari de gunoi de 
grajd".

Și in consiliul agroindustrial 
Topoloveni tractoriștii dau ziua 
și noaptea bătălia încheierii ogoa-

relor pe cele 1 000 hectare. To
varășul inginer Mihal Herlșanu, 
directorul S.M.A., prezentîndu-ne 
graficul cu realizările înregistrate 
de fiecare unitate, arată că men- 
ținînd viteza zilnică stabilită lu
crarea poate fi încheiată în 2—3 
zile. Dealtfel, trebuie arătat că în 
cooperativele agricole din Căli- 
nești, Pogaci și Topoloveni se 
ară acum ultimele hectare.

Gheorqhe CIRSTEA
corespondentul „Scînteii*

BOTOȘANI:

Munca este organizată 
in două schimburi, dar randamentul 

nu este peste tot corespunzător
Din cele 135 355 ha pe care ur

mează a se efectua ogoarele de 
toamnă în județul Botoșani au fost 
arate pînă ieri dimineață 81 987 ha. 
Pentru impulsionarea ritmului de 
lucru și încadrarea în termenul sta
bilit, comandamentul județean pen
tru agricultură a stabilit ca la 
efectuarea arăturilor să fie fo
losite 2 900 tractoare, din care 
1500 să lucreze și în schimbul de 
noapte, asigurindu-se astfel o vi- 
,teză zilnică de 9 500—9 700 ha. In 
multe unități agricole cooperatiste 
și de stat din județ această indica
ție este respectată. In consiliul 
agroindustrial Cindești sînt folosite 
atît ziua, cit și noaptea 70 trac
toare, ceea ce reprezintă peste 80 
la sută din întregul parc al secțiu
nii pentru mecanizare. „Cum ați 
reușit să asigurați mecanizatori 
pentru ambele schimburi 7“ — l-am 
întrebat pe directorul S.M.A., ing. 
Alexandru Dumitraș. „în cele trei 
comune care fac parte din consi-

liul nostru agroindustrial există 
numeroși cooperatori care au învă
țat conducerea tractorului. După 
încheierea celorlalte lucrări, am 
organizat cu aceștia echipe speciale 
care lucrează la arat sub suprave
gherea directă a specialiștilor. Me
canizatorii permanenți ai secțiilor 
ară în schimbul de noapte. Proce- 
dînd astfel, în cel mult 3—4 zile 
vom încheia arăturile de toamnă. 
Bine este organizată munca si în 
consiliile agroindustriale Sulița, 
Bucecea, Trușești și Dragalina, uni
tăți ale căror realizări se situează 
cu mult peste media pe județ in ce 
privește executarea arăturilor de 
toamnă.

Cum se explică faptul că în 
unele cooperative agricole arăturile 
de toamnă au întîrziat 7 Căutăm pe 
teren răspuns la această întrebare. 
Intr-una din zilele trecute, la secția 
de mecanizare din comuna Nicșeni, 
consiliul agroindustrial Botoșani, se 
aflau două tractoare U-650 și un al

treilea. A-l 800. „Sînt aici pentru 
reparații" — motiva șeful secției. 
Teodor Atănăsoalei. Trecem peste 
faptul că reparațiile puteau fi exe
cutate In cîmp, arătînd că nici 
măcar în atelierul secției nu se 
făcea mare lucru. Dar intre timp a 
sosit un al patrulea tractor, despre 
care ni s-a spus că „urmează a fi 
pregătit pentru schimbul de noap
te". Cu ce 7 — am întrebat, obser- 
vînd că tractorul era echipat cu 
tot ce-i trebuia, inclusiv cu sistem 
de iluminare. Rezultă că în co
muna Nicșeni nu se respectă indi
cația dată de organele județene, 
ceea ce explică de ce se înregis
trează mari întîrzieri la efectuarea 
arăturilor adinei. Așa se explică de 
ce pină ieri dimineață, în consiliul 
agroindustrial Botoșani au fost 
făcute ogoare de toamnă doar pe 
50 la sută din suprafața planificată.

Continuîndu-ne raidul, am con
statat aceeași situație și în consiliul 
agroindustrial Săveni. In secția de 
mecanizare din comuna Vomiceni, 
trecuseră la „iernat" — 4 tractoare, 
iar la cea din Știubeni — 3 trac
toare. Asta în timp ce în acest 
consiliu agroindustrial suprafața 
arată reprezintă numai 46 la sută. 
Insuficient sînt utilizate tractoa
rele și în consiliile agroindustriale 
Albești și Dingeni, fie prin stațio
nări prelungite în secțiile de me
canizare. fie prin neorganizarea co
respunzătoare a lucrului în două 
schimburi. Consecințele acestui 
fapt 7 Fată de 2 900 tractoare pla
nificate, duminică au lucrat, pe 
ogoarele botoșănene, numai 2 203 
tractoare, suprafața arată Însumînd 
doar 4 484 ha din cele 9 500 stabi
lite. Iată, așadar, cîteva aspecte 
pentru care poartă răspunderea 
consiliile populare comunale, ca
drele de conducere ale consiliilor 
agroindustriale și. nu In ultimul 
rînd. trustul județean al S.M.A. si 
direcția agroindustrială a județului.

Silvestri A1LENE1
corespondentul „Scînteii «

y

VIBRANT ECOU AL MOBILIZATOARELOR CHEMĂRI 
ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEACȘESCD, AL APELULUI

FRONTULUI DEMOCRAȚIEI ȘI UNITĂȚn SOCIALISTE

Să facem totul pentru a făuri 
o lume fără arme și fără războaie!

ADUNĂRI ALE OAMENILOR MUNCII

La mitingul oamenilor muncii din Botoșani foto ; Traian Apetrei

„îndatorirea supremă: apărarea păcii, apărarea vieții"

BUNA GOSPODĂRIRE A ORAȘULUI
- răspundere a tuturor locuitorilor

Potrivit Legii nr. 10/1982, de conducerea, îndrumarea și coordonarea
Întregii activități de gospodărire și înfrumusețare a localităților, de păs
trarea ordinii și disciplinei răspund consiliile populare. Tot ele — cu 
sprijinul deputaților, al comisiilor permanente, al comitetelor de cetățeni 
— sînt obligate să asigure participarea largă a tuturor locuitorilor la 

ț; dezbaterea, adoptarea și aplicarea hotărîrilor privind autogospodărirea 
> localităților. înfăptuirea măsurilor pentru dezvoltarea, înfrumusețarea și
ț modernizarea acestora.

întrebasem : „După opinia dv., 
cum este gospodărit, care este sta
rea de curățenie a municipiului 
Buzău?". Iată răspunsurile :

Virgll Ionlță, directorul I.J.G.C.L. : 
„Acum orașul este curat, în anumite 
perioade din an chiar foarte curat. 
Sîntem mulțumiți de colaborarea cu 
populația, de la care n-am primit re- 
clamații decit în ceea ce privește 
comportarea unora dintre cei care 
lucrează la noi, dar nici o sesizare 
privind nerespectarea graficelor de 
ridicare a gunoiului menajer. Atunci 
cînd au existat perturbări, ele s-au 
datorat numai personalului nostru, 
indisciplinei acestuia, nicidecum lip
sei de mijloace".

Marin Vasile, șef sector bugetar- 
productiv : „Noi răspundem exclu
siv de curățenia arterelor de circula
ție. In ultimul timp am reușit ca pe 
anumite străzi din zona centrală să 
„trecem" de cite patru ori pe zi. 
Cred însă că aportul decisiv la cu
rățenia orașului l-a avut popu
lația...".

Constantin Docbia, primarul ora
șului : „Ca urmare a dezvoltării im
petuoase a industriei, a realizărilor 
obținute in sfera producției mate
riale, municipiu] a cunoscut o largă 
dezvoltare urbanistică și edllitar- 
gospodărească. In 1983, populația 
Buzăului a atins cifra de 125 363 lo
cuitori ; numărul de apartamente ri
dicate în anii puterii populare — 
peste 25 000, la care se adaugă ve
chiul fond locativ, apoi instituțiile 
social-culturale, unitățile comerciale, 
hotelurile, restaurantele. bazele 
sportive, parcurile. 167 kilometri de 
străzi... Se știe cu cit efort se între
ține o locuință curată, darmite cînd 
este vorba de o „gospodărie" care 
numără sute de mii de oameni. To
tuși. putem afirma că orașul este cu
rat nu numai comparîndu-1 cu anii 
trecuți, dar și cu ceea ce dorim să 
fie. Desigur, la aceasta am contri
buit și noi. consiliul popular muni
cipal, îndeaproape sprijinit și Îndru
mat de consiliul popular - județean, 
dar ultimul cuvînt l-au avut și îl au 
în continuare cetățenii, felul în care 
aceștia răspund apelurilor noas
tre...".

Buzăul — ne-am convins străbătîn- 
du-1 in lung și-n lat — este într-ade- 
văr un oraș curat. Cu ușoare „retu- 
șări" în cartierele Mihai Viteazul, 
Poștei, Broșteni și Simileasca, despre

municipiul de pe malul apei cu ace
lași nume am putea spune că se pla
sează printre cele mai curate orașe 
din România. Afirmația o facem în 
calitate de oameni care, datorită obli
gațiilor profesionale, străbatem țara 
de la un cap la celălalt, de mai 
multe ori într-un an... Cum s-a 
reușit 7

Realitatea este că. Imediat după 
apariția Legii nr. 10/1982, o sesiune

Din experiența Consiliului 
popular al municipiului 

Buzău

specială a consiliului popular muni
cipal a avut ca temă chiar „Măsurile 
ce trebuie luate pentru transpunerea 
în viață a prevederilor legii, obliga
țiile și răspunderile consiliului popu
lar, unităților socialiste și ale cetă
țenilor pentru buna gospodărire. în
treținere și curățenie a localității, 
păstrarea ordinii și disciplinei publi
ce". S-a criticat aspru ceea ce era de 
criticat, dar, mai ales, un accent 
deosebit s-a pus pe buna organizare 
a activității ulterioare.

Ca să poată fi apreciată in bune 
condiții, legea trebuia mai întîi să 
fie cunoscută. Cei 53 de deputați au 
prelucrat-o în fiecare dintre circum
scripțiile electorale ale municipiului. 
La fel au procedat și cei 53 de pre
ședinți ai comitetelor de cetățeni, și 
cei 78 de președinți ai asociațiilor de 
cetățeni, și cei 78 de președinți ai 
asociațiilor de locatari. Pe fiecare 
scară a celor 780 de blocuri de lo
cuințe au foet lipite afișe cu extrase 
din Legea 10 care privesc direct obli
gațiile cetățenilor. Așa se face că n-a 
rămas om din asociațiile de locatari 
care să nu afle care-i sînt obligațiile 
potrivit noilor reglementări. Legea a 
fost prelucrată și cu fiecare prilej 
oferit de „Tribuna democrației", loc 
în care — tipărită în broșură format 
„de buzunar" — a fost distribuită 
fiecărui participant „Asociația ju
riștilor" a organizat dezbateri pe 
această temă în fiecare cartier.

Esențial este însă altceva. Anume? 
Faptul că toate aceste măsuri n-au 
rămas pe hîrtie, ci s-a trecut serios

și riguros la aplicarea lor in practică. 
Ultima săptămînă a fiecărei luni a 
fost decretată .^săptămînă curățeniei 
generale". Personalul muncitor al 
întreprinderilor de mase plastice și 
de materiale de construcții asigură 
curățenia pe strada Transilvaniei 
(pînă nu de mult, cea mai murdară 
din oraș) ; cei de la întreprinderea 
de contactoare pot fi văzuți cu unel
tele corespunzătoare pe strada Mes
teacănului și în zona sălii sporturi
lor ; 5 kilometri din magistrala care 
este bd. Industriei sînt întreținuți de 
personalul muncitor al celor 9 între
prinderi din zonă ; pe alți 5 km (bd. 
Lenin și Republicii) asigură curățe
nia muncitorii complexului C.F.R. ; 
uteciștii liceelor nr. 1. 8, 9 și 3 ac
ționează în puncte fixe. De fiecare 
dată, „Săptămînă curățeniei gene
rale" scoate la lucru pe stradă, în 
curți incinte și locuri publice între 
35 000—40 000 de persoane. Cele mai 
frumoase rezultate s-au obținut in 
circumscripțiile electorale în care 
activează deputății Costicâ Popescu. 
Alexandrina Negoiță, Nicolae Voi- 
nea, Vasile Costea, Mihal Isac...

Au fost și situații cînd, de exem
plu, unii șoferi de la I.T.A., 
I.T.S.A.I.A., I.J.T.L., în goană după 
mai multe curse, deci după un ciștig 
mai mare, aruncau conținutul bene
lor cu pămînt provenit de la con
strucții acolo unde li se părea că 
nu-i vede nimeni ; alți colegi de-ai 
lor întru murdărie și dezordine iși 
„pierdeau" pe străzi conținutul auto
basculantelor vîrfuite cu moloz. Au 
fost dezvățați, știți cum 7 Cei în 
drept i-au invitat — de astă dată 
fără mașini, ci numai cu mături și 
lopeți — să curețe ceea ce macula
seră. Delegații cooperativelor agri
cole de producție, care, în drumul 
lor spre siloz, „semănau" șoseaua cu 
produsele pe care le transportau au 
fost, de asemenea, invitați să refacă 
parcursul și să curețe. Directorul fa
bricii de ulei, care a permis trans
portul reziduurilor în zone interzise, 
a fost amendat cu 5 000 de lei. Alți 
27 de contravenienți la curățenie în 
acest an au primit amenzi însumînd 
25 200 lei...

Rezultatele 7 Dintr-un oraș cam 
fără noroc de curățenie în anii tre- 
cuți. Buzăul este acum o așezare de 
oameni în care ți-e drag să trăiești, 
să te plimbi, să privești. Există și alt 
aspect. Pină la apariția Legii nr. 10, 
municipalitatea buzoiană cheltuia 
anual, numai pentru întreținerea 
curățeniei, chiar și 3,5 milioane lei. 
Acum, același lucru o costă cu 2 mi
lioane de lei mai puțin. De ce 7 Toc
mai pentru că aici. Ia Buzău, curățe
nia orașului este privită ca un ade
vărat spațiu al răspunderii civice.

Mircea BUNEA 
Sîellan CHIPER

SIGHIȘOARA ;

Crește zestrea 
edilitară a orașului

în ultimii ani. municipiul Si
ghișoara a cunoscut o puternică 
dezvoltare economică si urbanis
tică. Prin construirea a peste 500 
de apartamente, în apropierea 
zonei industriale a orașului, a 
prins contur un nou și frumos 
cartier, care va număra în pri
ma etapă peste 2 000 de aparta
mente. o policlinică, unităti co
merciale si de alimentație publi
că precum și alte dotări social- 
culturale. Prin asigurarea unul 
larg front de lucru. în perioada 
care a trecut din acest an au 
fost predate „la cheie" 240 a- 
partamente, alte 110 apartamen
te. din planul acestui an. fiind 
in diferite stadii de execuție. De 
remarcat că. în ultimii 18 ani. în 
acest vechi oraș transilvănean 
de pe Tîmava Mare au fost 
construite și date în folosință 
peste 5 000 de apartamente, ceea 
ce face ca aproape jumătate din 
populația actuală a localității să 
trăiască în case noi. (Gh. Giur
giu, corespondentul „Scînteii").

DÎMBOVIȚA:

Noi unități 
de asistență sanitară

In cadrul programului de dez
voltare și modernizare a asis
tentei sanitare în județul Dîm
bovița. la Pucioasa a fost dată 
în folosință o nouă policlinică. 
Dotat cu aparatură modernă de 
investigare si tratament, noul 
edificiu de sănătate asigură asis
tentă ambulatorie și de urgentă 
atît pentru adulți. cît și pentru 
copii. Se mai află in construc
ție. în același oraș, un spital cu 
250 de paturi și un nou local 
cu 200 paturi la spitalul oră
șenesc Găești. Acestea se vor 
adăuga celor aproape 4 000 locuri 
în spitale și 7 policlinici exis
tente In județ. (Gheorghe Ma
nea, corespondentul „Scînteii").

(Urmare din pag. I)

Cum se deschide un cont curent personal la C.E.C.
Instrument de economisire si de 

plăți apreciat de depunători, contul 
curent personal se deschide la su
cursalele și filialele C.E.C. oricărei 
persoane majore pe baza unei de
puneri minime de 100 lei.

Pentru deschiderea unui cont cu
rent personal, solicitantul comple
tează o „cerere de deschidere de 
cont curent personal" și un „for
mular cu specimene de semnături" 
puse la dispoziție de unitatea C.E.C.

Documentația de deschidere a 
contului curent personal se poale 
depune de solicitant la oricare 
unitate proprie C.E.C. indiferent 
de sucursala sau filiala C.E.C. la 
care urmează a se deschide contul.

Cu prilejul deschiderii contului 
curent personal titularul poate îm
puternici și alte persoane să dis
pună de sumele deouse in cont in 
tot timpul vieții sau după deces. 
In acest scop, in cererea de deschi
dere a contului el va înscrie nume
le persoanelor respective la clauza 
de împuternicire (cel mult două) 
sau dispoziție testamentară. Nume

le persoanelor trecute la clauza de 
împuternicire se înscriu si in for
mularul cu specimene de semnă
turi.

Dacă titularul dorește să efectue
ze restituiri din cont și printr-o 
altă unitate C.E.C. decît sucursala 
r-n filiala C.E.C. la care se deschi
de contul, el va menționa, unitatea 
respectivă pe cererea de deschide
re a contului.

Trebuie reținut că un cont cu
rent personal se poate deschide la 
oricare sucursală sau filială C.E.C. 
indiferent de localitatea de domici
liu a titularului. Fac excepție titu
larii de cont avînd calitatea de 
pensionari care primesc pensia prin 
virare în cont. Aceștia trebuie 
să-și deschidă contul la sucursala 
sau filiala C.E.C. care deservește 
pe linie contabilă localitatea de 
domiciliu a pensionarului.

Depunerile în contul curent per
sonal se pot face în numerar la 
oricare unitate C.E.C. din t’ră, 
atît de titular, cît și de alte per
soane. Titularii de conturi pot soli

cita de asemenea unităților socia
liste unde își desfășoară activitatea 
să li se depună în cont pe bază de 
consimțămînt scris prin virament 
retribuția integrală sau parțială pe 
care o au de primit.

Restituirea sumelor din conturile 
curente personale se face de unită
țile C.E.C. persoanei care prezintă 
un C.E.C. semnat de titularul de 
cont sau de una din persoanele 
împuternicite de el. Operațiile de 
plăți în numerar se efectuează de 
sucursala sau filiala C.E'C. la care 
s-a deschis contul curent personal, 
precum și de o altă unitate C.E.C. 
stabilită de titularul contului.

Plățile prin virament (ocazionale 
sau periodice) din conturile curen
te personale se efectuează pe bază 
de documente prezentate sucursa
lelor sau filialelor la care sînt des
chise conturile.

Pentru sumele păstrate în contu
rile curente personale, titularii be
neficiază de o dobîndă anuală de 3 
la sută.

din Mazepa și Roșiori, ca 
și cele din valea orașului. 
Duse cu întreg cortegiul 
de sărăcie mizeră, de copii 
desculți.

îngustelor străduțe, prost 
pavate cu bolovani de rîu, 
le-au luat locul bulevarde 
largi, mărginite de sute 
și sute de masive blocuri 
de o arhitectură din cele 
mai îndrăznețe. Așa s-au 
întrupat noile cartiere, fie 
că-i vorba despre micro 
17, 19, 40 sau Mazepa, Du
nărea ori cele două Țigli- 
ne, care au fost cele din
ții, prevăzute cu tot ce se 
cuvine, cu școli, așezămin
te spitalicești, complexe 
alimentare, parcuri spor
tive și așezăminte de cul
tură. Căi larg deschise duc 
spre port și înspre șantie
rul naval, in vreme ce pe 
o largă arteră, cea a Brăi
lei, dincolo de dealurile 
Tiglinei, care astăzi au 
devenit o adevărată grădi
nă cu blocuri cochete, în
spre fosta baltă a Cătușei, 
se deschide o cetate a me
talului, uriașa platformă a 
Combinatului siderurgic, 
care a devenit cu adevărat 
inima orașului. Fiindcă a- 
ceastă citadelă a industriei 
românești, Combinatul si
derurgic Galați, este în 
mare măsură sorgintea, 
matricea și martorul celei 
de-a doua tinereți a Gala
ților.

Adevărata strălucire a

în zona Casei de cultură a sindi
catelor din municipiul Slobozia 
s-au întîlnit mii de oameni ai mun
cii într-un mare miting. In cuvîntul 
său, tovarășa Victoria Nicolae, pre
ședinta Consiliului municipal al 
F.D.U.S., a arătat : „împreună cu 
întregul nostru popor, noi, oamenii 
muncii din municipiul Slobozia, ne 
alăturăm și susținem cu toată hotă- 
rîrea noile inițiative de pace și de
zarmare ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, răspunzînd în acest fel 
vibrantei sale chemări de a se face 
totul, de a se acționa neobosit pen
tru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru dezarmare, și în primul rînd 
pentru dezarmare nucleară".

„Topiți oțelul tunurilor și mește
șugiți din el uneltele păcii. Viitorul 
ne aparține nouă, copiilor de azi, și 
noi cerem hotărît apărarea acestui 
viitor 1“ — a spus pioniera Angeli

ca Marin. „Prea mult a avut de su
ferit acest continent de pe urma 
războaielor și de aceea avem spe
ranța că glasul nostru, al tuturor, 
se va auzi și se va uni cu glasul 
oamenilor muncii din întreaga țară, 
al tuturor cetățenilor în apărarea 
celui mai de preț bun care este pa
cea, viața, spunînd un categoric NU 
războiului, NU armelor nucleare" 
— arăta, la rindul său, colonel în 
rezervă Victor Panaite.

Au mai luat cuvîntul Rodica Pe
tre, președinta comitetului sindical 
de la Filatura de bumbac, Gheor
ghe Dima, muncitor la întreprinde

rea de ulei, Nelu Cucu, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal U.T.C. 
Slobozia, Ecaterina Șeitan, cadru 
medical, Victoria Frăsin, proiectan
tă, Raul Blaha, președintele 
O.D.U.S. de la Combinatul de în
grășăminte chimice, Nicolae Moise, 
elev, care și-au exprimat în cuvinte 
viguroase întreaga lor adeziune 
față de chemările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și Apelul 
F.D.U.S.

Cei prezenți au adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu o telegramă, 
în care se spune, printre altele :

Ne exprimăm, Intr-un glas cu întregul popor rom&n, cele mal alese 
sentimente de înaltă stimă și adîncă prețuire, de nețărmurită mindrie 
patriotică pentru excepționala, neobosita și rodnica activitate ce o 
desiășurați în vederea încetării cursei nebunești a înarmărilor, pentru 
dezarmare și pace, pentru o politică de destindere, înțelegere și co
laborare intre națiuni. I

„Acțiunea unitari a popoarelor poate bara 
calea spre o catastrofă nucleară"

Peste 30 000 de oameni din mu
nicipiul Suceava — lucrători de pe 
marile platforme industriale, inte
lectuali, elevi și studenți — s-au 
reunit într-o vibrantă adunare pe 
platoul din fata Casei de cultură a 
sindicatelor, pentru a da glas ade
ziunii și atașamentului lor profund 
fată de Apelul F.D.U.S., pentru a-și 
exprima recunoștința fierbinte față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul grandioasei opere socialis
te din patria noastră, inspiratorul 
idealurilor de progres ale națiunii, 
revoluționarul care, reprezentînd 
voința unanimă a poporului român, 
s-a dăruit, ca nimeni altul, luptei 
pentru instaurarea pe planeta noas
tră a unui climat de înțelegere, co
laborare și pace.

„Entuziasta noastră adeziune la 
noile initiative de pace ale Româ
niei socialiste, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu — a spus în cu- 
vintul său tovarășul Tudor Done, 
prim-secretar al comitetului mu
nicipal de partid — se întemeiază 
pe convingerea că numai acțiunea 
unită, fermă a popoarelor poate 
bara calea spre o catastrofă nu
cleară, care ar pune în pericol tot 
ceea ce a făurit omenirea de-a 
lungul existentei sale. Iată de ce, 
și de această dată, într-o unică 
vrere cu întregul popor, oamenii 
muncii din municipiul Suceava își 
reafirmă hotărîrea de a face totul 
pentru idealurile păcii, dorința ne
strămutată de a munci și trăi în li
niște pentru a putea ridica minuna
ta noastră patrie pe noi culmi de 
progres și civilizație !“

în cuvîntul său, inginerul Aurel 
Chifan, directorul întreprinderii de 
mașini-unelte. arăta : „Prin grija 
partidului și statului, pe meleagu
rile de legendă ale Bucovinei s-a 
construit și această uzină puterni
că. cu o înzestrare tehnică fără 
precedent, cu oameni harnici șl en
tuziaști, din mîinile cărora ies ma
șini-unelte și utilaje din ce tn ce 
mai perfecționate, care concurează 
firme renumite pe meridianele lu
mii. Vrem ca produsele muncii 
noastre să fie folosite numai în 
scopuri pașnice, ca tot ceea ce 
făurim să fie un mesaj de prietenie 
muncitorească adresat tuturor po
poarelor lumii". La rîndul său, 
prof. univ. dr. Vasile Gh. Ionescu, 
de la Institutul de învățămînt su
perior, a spus : „Ca dascăli cu răs
punderi pentru educarea tinerei ge
nerații, ca oameni de știință, avînd 
permanent în fată viitorul, ne sim-

țlm cu atît mal mult implicați In 
efortul de asigurare a păcii pentru 
că numai o lume eliberată de te
roarea războiului nuclear reprezin
tă cadrul necesar desfășurării mun
cii noastre pentru înflorirea pa
triei, pentru ca mărețele realizări 
de astăzi să dăinuie pentru gene
rațiile viitoare".

Dorința fierbinte de a se face 
totul pentru încetarea cursei înar
mărilor. pentru eliberarea omenirii 
de coșmarul războiului nuclear a 
fost exprimată și de pioniera Vio
rica Corlăteanu. muncitoarea Vio
rica Hatnean. de la întreprinderea 
de tricotaje „Zimbrul", șl de Ni
colae Cutui, de Ia Combinatul de 
prelucrare a lemnului.

într-o atmosferă de vibrant pa
triotism, participantii la adunare au 
adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, In care se 
spune :

Manifestindu-ne adeziunea deplină față de neobosita dumneavoastră 
activitate dedicată păcii, prieteniei și colaborării, pentru oprirea am
plasării în Europa a noi tipuri de rachete, retragerea și distrugerea 
celor existente, vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom depune toate eforturile pentru realizarea exem
plară a sarcinilor ce ne revin.

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

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

orașului coincide cu intra
rea în producție a uria
șului combinat. El înseamnă 
circa 50 la sută din otelul 
țării, dar și pîine, adă
post și cele necesare vie
ții pentru zeci și zeci 
de mii de familii. Cite- 
va cifre : 9 690 copii pre
școlari, 22 530 în clasele 
1—4, și 18 330 în clasele 
5—8. Cu liceele și univer-

crare gudron din uzina 
cocsochimică, un tînăr de 
1,82 m, cu umerii lăți, 
obrazul ars de soare, cu 
ochii albaștri, venit din 
plaiurile de miazănoapte 
ale Moldovei, prin tinuta 
sa mindră, privirea dreap
tă, neșovăitoare aminteș
te de străbunii săi, oșteni 
ai lui Ștefan cel Mare. 
Mai are pînă la 30 de ani

realizări, îmi îngădui să 
prezint aici cîțiva repre
zentanți din zecile de mii 
de angajați al combina
tului.

Cornel Boea, maistru 
principal la secția furnale. 
Erou al Muncii Socialiste, 
este un bărbat de statură 
mijlocie, tip de sportiv, cu 
mersul elastic, cu dantura 
strălucitoare, capul și pri-

Galați-metropolă a oțelului

liștl. Dintre cei 38 pe care 
i-a pregătit, lucrează azi 
la Galați 27, mulți fiind 
maiștri la furnalele exis
tente... A scos generații 
de furnaliștl. I-a învățat 
și a învățat și el. A învă
țat mereu. O clipă nu a 
lăsat cartea din mină, nici 
cea tehnică, dar nici căr
țile de literatură. Ii place 
și muzica. Are un set dc 
muzică clasică, dar mi se 
plînge că nu sînt destule 
plăcile care ajung la Ga
lați, cum nici cărțile de 
literatură pe care ar dori 
să le citească. Frecventea

sitatea cu cele trei facul
tăți ale sale, 82 357 de copii 
și tineri înscriși la acest 
început de an școlar. Men
ționez că doi elevi din Ga
lați au primit în vara a- 
cestui an premiul I și III 
la Olimpiada de la Paris.

încă o marcă a orașului 
Galați și a tinereții sale : 
media de vîrstă a munci
torilor din șantierul naval 
e de 24 de ani, iar aceea 
a combinatului siderurgic 
in jur de 30 de ani. Șeful 
platoului de oțelărie, ingi
nerul Sandu Florentin nu 
a trecut de 34 ani, iar in-, 
ginerul Sterică Ene, șeful 
secției de turnare continuă 
a oțelului, are numai 32 
ani. Subinginerul Maftei 
Constantin, șeful atelieru
lui întreținere mecano- 
energetic în secția prelu-

și e recent căsătorit. Soția 
sa, în anul patru la cursul 
seral de subingineri, la 
aceeași specialitate cocso
chimică la care lucrează 
peste zi. Amîndoi pasionați 
de literatură și tenis.

Dintre „bătrîni". Con
stantin Văduva, maistru 
principal la oțelărie, are 
44 ani, iar un alt „bătrîn", 
Cornel Boca, maistru prin
cipal la secția furnalele 
1—4, a împlinit 47 de ani.

Cum spuneam, combina- 
tul dă peste 50 Ia sută din 
producția de otel a țării cu 
sute de mărci de oțeluri 
cu caracteristici superioa
re : aceeași proporție de 
laminate, dintre care o 
bună parte este destinat 
e.xportului în țări cu veche 
tradiție în siderurgie.

Pentru a înțelege aceste

vlrea expresivă, a venit 
pe platformă între cei din
ții, în 1967, la pornirea 
primului furnal de 1 700 
mc. ca maistru principal 
și a rămas definitiv legat 
de Galați și furnalele 
sale... Absolvent al școlii 
medii tehnice din Hune
doara, intrat în producție 
ca șef de echipă, pentru 
calitățile sale de organic 
zator a fost promovat pe 
rînd maistru de schimb 
și maistru principal.

La Călan, nefiind destu
le cadre inginerești, a 
fost nevoit să răspundă la 
diferitele probleme care-i 
veneau înainte și a învă
țat, a învățat mereu. Aici, 
la Călan, cu Adolf Drucker 
a pregătit un mic număr 
de elevi trimiși din Ga
lați spre a deveni furna-

ză spectacolele de teatru 
dramatic și cel muzical, 
dar și acestea le socotește 
prea puține și nu destul 
de variate.

Pasionat de tot ce-1 nou 
In tehnică, s-a adaptat si 
noului furnal, nr. 6, de 
3 500 mc, cel mai mare din 
țară, cu calculator de pro
ces și o aparatură electro
nică de măsură și cqntrol 
a întregii operații 
petrece în interiorul ftir- 
nalului. Urcăm pe plaftou) 
furnalului• nr. 6. Din 45 in 
45 de minute se descarcă 
fonta, dirijată alternativ 
prin cele patru guri de 
evacuare. Platou] este 
curat, organizare perfec
tă. Nimic din ce am cu
noscut în asemenea locuri
de muncă. Aici, pe platou, 
am cunoscut și alți vred
nici făuritori de oțel. Des
pre ei, într-un reportaj 
viitor.

y
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COTIDIAN.
relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii'*

0 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Generoasa fundație — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România) : „Caragia- 
le... etc.**. Un program conceput 
și condus de Anatol Viera — 18.
• A.R.I.A. (13 S3 75, la Ateneul Ro
mân) : Concertul orchestrei de came
ră „ORPHEUS** (S.U.A.) — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Liliacul 
— 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra** 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Rezervația de 
pelicani — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Richard al 
III-lea — 17.
• Teatrul Foarte Mie (14 09 OS) s Ne
cunoscuta și funcționarul — 19,30.

■ Prin grija organelor de partid 
și de stat, in piața municipiului 
Slobozia t-a dat in folosința o nouă 
hală agroindustrială. In interior 
tint amenajate spații de desfacere. 
La parter, gospodinele vor putea 
găsi o gamă variată de legume șl 
fructe, precum șl conserve șl temi* * 
preparate realizate de unitățile de 
industrializare ale județului Ialomi
ța. Tot aici funcționează un magazin 
cu autoservire, prevăzut șl cu un 
raion cu semipreparate tip „Gos
podina". La etajul halei se află u- 
nități comerciale pentru produse 
industriale. Spațiile de depozitare 
și frigorifice întregesc această con
strucție modernă.

■ In orașul Balș, județul Olt, a 
fost recepționat și predat oameni
lor muncii un nou bloc de locuințe. 
Cu acesta, numărul apartamente
lor construite in orașul de pe Olteț 
se ridică la peste 3 800. Totodată, 
ou fost date in folosință un cine
matograf modern cu 500 locuri și o 
casă a cărții.

Agendă turistică pentru— agenda dv. personală

VACANTELE LUNII NOIEMBRIE
între scrisorile sosite în ultima 

săptămînă la redacție, una, sem
nată de Emil Poenaru din Bucu
rești, ne sugerează 6ă prezentăm 
„posibilitățile de petrecere a vacan
țelor nu numai in ansamblu, pe se
zoane, ci, dacă se poate, și pe fie
care lună în parte. O asemenea 
modalitate ar fi de un real folos 
pentru toți cei interesați, ar putea 
să reprezinte un fel de ghid lunar 
de vacanțe".

Cu ce posibilități se înscrie. In 
acest dialog, luna noiembrie ?

De la Direcția turism intern din 
ministerul de resort primim un 
răspuns care spune totul : „în luna 
noiembrie pot fi satisfăcute cereri 
de vacanță in toate stațiunile bal
neoclimaterice, indiferent de pro
fil, aflate in patrimoniul Ministe
rului Turismului". Răspunsul in 
sine e, desigur, pozitiv. Întrebarea 
este : Ce elemente de detaliu con
ține el în măsură să intereseze toa
te categoriile de solicitanți ?

Pe scurt, acestea ar fi următoa
rele :

Pentru cele 27 stațiuni de cură 
balneara, cane au în această peri
oadă posibilitatea de a primi 32 000 
turiști pe serie, se găsesc locuri de 
vinzare pentru luna noiembrie la 
toate agențiile și filialele de turism. 
Cifra de mai sus arată că Minis
terul Turismului dispune de o ade
vărată „rețea" de stațiuni, ampla
sate pe aproape intreg teritoriul 
țării, care asigură, în baze de tra
tament modeme și intr-un micro
climat natural propice, refacerea 
sănătății oamenilor muncii și trata
rea celor mai diverse afecțiuni. 
Alături de cele mai cunoscute — 
Vatra Domei, Mangalia, Băile Fe
lix, Băile Herculane. Călimănești- 
Căciulata, Slănic Moldova, Sovata, 
Buziaș ș. a. — vă facem cunoștință, 
fie și numai informativ, cu alte 
citeva ale căror proprietăți tera
peutice nu rint cu nimic mai pre
jos : Maneasa, Sîngeorz-băi, Geoa- 
giu-băi, Bazna, Ocna Sibiului, 
Amara, Lacu Sărat etc. Să reținem 
și o preocupare in finalizarea că
reia sintem cu toții interesați. în- 
trucît țara noastră dispune de un 
patrimoniu deosebit de bogat de 
stațiuni de cură balneară, pe care 
nu toți medicii de specialitate îl 
cunosc în suficientă măsură, intre 
Ministerul Sănătății și Ministerul 
Turismului s-a convenit să se pre
zinte stațiunile cu factorii lor na
turali de cură, cu dotările și insta
lațiile aferente, tuturor medicilor 
din județe pentru ca aceștia, la 
rindul lor, să le facă cunoscute so- 
licitanților. O măsură absolut ne
cesară care a debutat, la 3 noiem
brie, cu o întilnire cu medici din 
Capitală și care continuă in ju
dețe.

Stațiunile de odihnă $1 drumeție 
montană, care pot primi și ele în 
această perioadă 13 000 solicitanți 
pe serie, se anunță, de asemenea, 
gazde ospitaliere. Alături de stațiu- 

• nile cu o carte de vizită bine cu
noscută — Sinaia, Bușteni, Predeal, 
Poiana Brașov, Păltiniș. Semenic 
etc. — s-au afirmat și altele care, 
mâi puțin cunoscute, dar benefi
ciind de o dotare corespunzătoare, 
își revendică și ele dreptul de ade
vărate „case" ale ospitalității mon
tane. Amintim printre acestea sta
țiunile : Durău — Neamț, Rînca — 
Gorj, Stîna de Vale — Bihor. Borșa 
și Izvoarele — Maramureș și mul
te, multe altele. Ca să nu mai vor
bim că în această perioadă se află 
în așteptarea oaspeților și a primi
lor fulgi de zăpadă și cele peste 140 
de cabane, cu o capacitate de circa 
9 000 locuri, aflate la poalele sau în 
inima munților.

Pentru a alege o vacanță trebuie 
să cunoști tarifele. Orice turist nu

Productivitate mai inaltă, minereu

■ A fost dată In folosință In o- 
rașul Șimleu Silvaniei o nouă fa
brică de piine cu o capacitate de 
30 tone pe zi. Dotată cu cele mai 
moderne instalații și utilaje, aici 
se realizează o gamă variată de 
produse de panificație, atit pentru 
locuitorii orașului Șimleu Silva
niei, cit și pentru cei din localită
țile apropiate.

■ La exploatarea de preparare 
Săsar, județul Maramureș, s-a tre
cut la utilizarea in flotație a apei 
menajere epurate mecanic și bio
logic la stația de epurare a muni
cipiului, inlocuindu-se astfel apa 
industrială provenită din lacul de 
acumulare Firiza. Avînd in prima 
etapă o capacitate de 180—200 
litri pe secundă, iar în a doua eta
pă 400 litri pe secundă, noua insta
lație contribuie la economisirea 
apei din lacul de acumulare.

■ In zona comunei Săcuieu, la 
confluența văilor Mărgăuța și Ră- 
chicele, în cadrul sistemului hidro
energetic Drăgan-lad, județul Cluj, 
s-a realizat o acumulare cu un vo

optează pentru o destinație turis
tică, pentru o vacanță, pină nu-și 
face calcule referitoare la costul 
acesteia. Pentru că prețul se con
stituie și el într-un „ghid" pe care 
nu-1 poți omite. Care sînt din acest 
punct de vedere avantajele lunii 
noiembrie în comparație cu' lunile 
de vară ? în loc de alte comentarii 
vă propunem, față-față, citeva 
calcule practice.

în luna august, o vacantă de 
12 zile la un hotel categoria I, cu 
baie, televizor etc. în stațiunea Po
iana Brașov costă 1716 lei de 
persoană, iar în luna noiembrie — 
1 236 lei, ceea ce reprezintă o eco
nomie la buget de 480 lei. în a- 
ceeași lună august, o vacanță de 12 
zile la Bușteni, Sinaia, Predeal 
costă o persoană 1 560 lei, în timp 
ce în luna noiembrie tariful este 
de numai 1 032 lei, cu o economie 
la buget de 528 lei.

Tarife reduse oferă în această 
perioadă și stațiunile de cură bal
neară în care perioada de trata
ment durează 18 sau 20 zile. Față 
de luna august, o cură la Băile 
Felix costă. în luna noiembrie, 1 836 
lei de persoană, cu 684 lei mai ief
tin decît în respectiva lună de vară; 
la Băile Herculane cu 792 lei mai 
puțin ; la Tușnad cu 620 lei ; la 
Căciulata cu 558 lei ; la Vatra Dor- 
nei cu 500 lei. Asemenea calcule vi 
le pot face toți agenții filialelor 
de turism, atunci cînd solicitați 
cumpărarea biletului. De asemenea, 
este bine să știți că, obținînd bi
lete de odihnă sau cură balneară 
de la agențiile de turism, benefi
ciat! și de o reducere cu 25 la sută 
la transportul pe C.F.R.

O ultimă informație deosebit de 
Importantă : în luna noiembrie, so- 
licitind numărul de zile care vă 
convine pentru petrecerea vacanței, 
puteți opta pentru o pensiune com
pletă (cazare și masă), pentru ca
zare cu una sau două mese pe zi, 
sau numai cazare fără masă.

Constantin PRIESCU J 

lum de 250 000 mc apă. Tot aici 
s-a construit și o galerie prin care 
apa se va pompa in aducțiunea 
principală. Acumularea are și un 
rol compensator pentru zona din 
aval a confluenței văilor respec
tive.

■ De la începutul anului ptnă 
In prezent, lucrătorii întreprinderii 
județene pentru recuperarea și va
lorificarea materialelor refolosibile 
Vaslui - care se situează pe locul 
I intre unitățile de profil din țară - 
au-expediat siderurgiei, peste pre
vederile planului, 5 000 tone oțel, 
750 tone fontă, 50 tone cupru, 60 
tone bronz și altele. Unitatea a în
registrat In această perioadă o de
pășire a planului cu peste 11 mi
lioane lei.

■ Bătrînului pod Decebal, arcuit 
peste riul Crișul Repede din mu
nicipiul Oradea, l-a luat locul al
tul nou din beton armat. Prevăzut 
cu 6 benzi de circulație pentru mij
loacele auto și tramvai, noul pod 
înlesnește legătura între cartierul 
Splaiul Crișanel și ansamblurile de 
locuințe din zona de vest a muni
cipiului. Tot peste Crișul Repede a 
fost dat in folosință încă un pod in 
orașul Aleșd.

■ Pe străzile municipiului Bra
șov au început să circule primele 
autobuze ale căror motoore folo
sesc drept carburant un amestec de 
motorină cu gaz metan. Pînă la fi
nele anului numărul unor aseme
nea autobuze care vor circula In 
județul Brașov se va ridica la circa 
60.
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Handbaliștii români se întorc în tara 
cu „Super-Cupa Mondiala"

Cum s-a mai anunțat, cea de-a 
treia ediție a „Super-Cupei Mon
diale" Ia handbal masculin s-a în
cheiat la Dortmund cu victoria echi
pei României, care obține acest pres
tigios succes după o suită de spec
taculoase meciuri în care a întrecut 
cele mai puternice formații din lume 
— R. D. Germană, campioană olim
pică, U.R.S.S., campioană mondială, 
și Cehoslovacia.

în finală, selecționata României a 
Întrecut după prelungiri, cu scorul 
de 26—25, reprezentativa U.R.S.S. — 
ceea ce i-a adus prețiosul trofeu, 
cîștigat la primele două ediții de 
R. F. Germania și U.R.S.S.

în meciul pentru locul 3, Iugo
slavia a întrecut Cehoslovacia cu 
scorul de 23—21 (12—11).

„Echipa României a demonstrat 
o pregătire exemplară” 

Comentarii ale agențiilor de presă
MONCHEN 7 (Agerpres). — Co- 

mentind victoria echipei României in 
cea de-a treia ediție a „Super-Cupei 
Mondiale*  la handbal, coresponden- 

- tul agenției D.P.A. — Hamburg scrie, 
printre altele: „Handbaliștii români, 
de patru ori cîștigători al titlului 
mondial, au triumfat duminică seara 
la Dortmund, cucerind „Super-Cupa 
Mondială", după ce au întrecut în fi
nală cu scorul de 26—25 redutabila 
reprezentativă a U.R.S.S., deținătoa
rea titlului de campioană mondială, 
neînvinsă in ultimele 30 de -meciuri 
internaționale. Intr-o finală de un 
foarte bun nivel tehnic, selecționata 
română a învins după prelungiri 
formația U.R.S.S., care nu s-a putut 
revanșa pentru infringerea suferită 
in meciul din cadrul grupelor preli
minare, cind a pierdut cu 19—22. 
După ce la pauză erau conduși cu o 
diferență de patru goluri, in repriza 
secundă handbaliștii români au evo

ÎN CÎTEVA
O Campionatele naționale de flo

retă, desfășurate în Sala Floreasca 
din Capitală, s-au încheiat cu victo
riile formațiilor C.S. Satu Mare, la 
feminin, și Steaua, la masculin.
• în ultima zi a competiției inter

naționale feminine de handbal „Cupa 
Elegant", desfășurată la Budapesta, 
selecționata României a învins cu 
scorul de 24—21 (11—8) formația Ja
poniei.

Alte rezultate : Bulgaria — Polo
nia 23—17 (II—8) ; Ungaria — Se
lecționata secundă a U.R.S.S. 22—21 
(12—10).

în clasamentul final, pe primul loc 
s-a situat Ungaria — 10 puncte, ur
mată de România — 8 puncte. Bul
garia, Polonia, U.R.S.S. (B) — cu 
cîte 4 puncte șl Japonia — zero 
puncte.
• La Pleven se desfășoară meciul 

Internațional amical de șah dintre 
echipele feminine ale României și 
Bulgariei. După primele două tururi, 
scorul este egal : 4—4 puncte. 4 par
tide fiind întrerupte.

tv
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Manifestări în Festivalul național 

„Cîntarea României"
16.15 România pitorească
16,30 Clubul tineretului. Ediție realiza

tă în colaborare cu Comitetul ju
dețean Arad al U.T.C.

17,00 Amfiteatru studențesc. Ediție rea
lizată în centrul universitar Cra
iova

17,50 1001 de seri
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.15 „Crizantema de aur“ — aspecte de 

la concursul de interpretare de 
romanțe și cîntece de voie bună

20,20 Ancheta TV. Emisiune de Corne
lia Rădulescu

Cronica zilei
La Timișoara s-a deschis luni a 

expoziție de echipamente și aparate 
electronice, produse de Combinatul 
„Robotron" din R.D. Germană.

Expoziția reunește echipamente 
electronice de calcul șl aparate de 
măsură și control de inaltă tehnici
tate cu o largă utilizare in industrie, 
construcții, transporturi, comerț, evi
dentă financiar-contabilă. in cerce
tare. proiectare si în alte domenii 
economico-sociale.

Au participat reprezentanți al or
ganelor locale de partid și de stat, 
directori de întreprinderi și institu
ții, specialiști din cercetare, invăță- 
mint și producție. Au fost prezențl 
reprezentanți ai Ambasadei R.D.G. 
la București. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 8 noiembrie, ora 20 — 11 
noiembrie, ora 20. în țară i Vreme tn 
general caldă la Început, apoi In răcire. 
Cerul va fl variabil cu Innorări mal 
accentuate tn a doua parte a interva
lului în nordul șl estul țării unde, pe 
alocuri, va ploua. în rest, burnițe sla
be. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 5 și plus 5 grade, izo
lat mal coborîte, maximele între 6 și 
14 grade, mal ridicate în primele zile. 
Se va produce ceață. Izolat, condiții de 
brumă. în București : Vreme relativ 
caldă la început, apoi în răcire ușoară. 
Cerul va fl variabil, favorabil ploii 
slabe spre sfîrșitul intervalului. Vîntul 
va sufla slab pină la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse Intre 
minus un grad șl plus 3 grade, cele 
maxime Intre 12 și 16 grade. Dimineața 
șl seara, ceață. (Liana Cazacioc, meteo
rolog de serviciu).

Iată clasamentul final al competi
ției : 1. România ; 2. U.R.S.S. ; 3. 
Iugoslavia ; 4. Cehoslovacia ; 5. Sue
dia ; 6. R. F. Germania (B) ; 7. 
R. D. Germană ; 8. R. F. Germa
nia (A).

Este un succes reconfortant, care 
confirmă clasa handbalului româ
nesc și arată că actuala echipă na
țională (substanțial întinerită) se 
află pe un drum bun. Un drum pe 
care, să nu neglijăm, trebuie mun
cit mult șl neîntrerupt pentru ca la 
anul, in întrecerile olimpice, handba
lul nostru să se impună cu ace
lași succes.

Noii posesori ai Super-Cupei se 
întorc în țară miercuri, în jurul orei 
15, cu avionul de Frankfurt.

luat la adevărata lor valoare, deta- 
șindu-se in special Stingă, Berbece 
și excelentul portar Munteanu, au 
refăcut handicapul, iar in prelungiri, 
intr-un final pasionant, au obținut o 
splendidă victorie, cucerind presti
giosul trofeu. Cu nouă luni înainte 
de Jocurile dlimpice de la Los 
Angeles, echipa României se anunță 
drept una dintre candidatele la po
diumul olimpic*.

In comentariul agenției A.D.N. — 
Berlin se subliniază performanța 
formației române, care a întrerupt 
seria succeselor campionilor mon
diali, neînvinși de aproape doi ani. 
Din echipa română sint evidențiați 
golgeterul Stingă și portarul Mun
teanu, remarcindu-se jocul complet 
al handbaliștilor români, care au 
evoluat foarte sigur în apărare și 
variat in atac, demonstrind o pregă
tire exemplară.

RÎNDURÎ
• în cadrul competiției internațio

nale de haltere de la Sturovo (Ceho
slovacia), concurs contînd pentru 
„Cupa Mondială", sportivul român 
Dragomir Cioroslan a terminat în
vingător la categoria 75 kg, reallzînd 
la totalul celor două stiluri 340 kg 
(150 kg plus 190 kg). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat L. Studnicka (Ce
hoslovacia) — 322,500 kg și T. Piorek 
(R.D. Germană) — 300 kg.

în clasamentul general al „Cupei 
Mondiale", înaintea ultimului con
curs programat la Tokio în luna de
cembrie. conduce Blagoi Blagoev 
(Bulgaria), urmat de compatriotul 
său Asen Zlatev și Dragomir Cio
roslan.
• Turneul demonstrativ de tenis 

rezervat probei de dublu mixt, des
fășurat la Houston, s-a încheiat cu 
victoria cuplului american Chris 
Evert-Lloyd — Jimmy Connors, care 
a întrecut în finală cu 6—2, 6—4 pe
rechea Andrea Jaeger — Roscoe 
Tanner (S.U.A.).

20,40 Videoteca internațională (color) 
21,05 La zi în 600 de secunde
21,15 Teatru TV : „Dragul meu ano- 

nim“ de Nicolae Mateescu. In dis
tribuție : Amza Pellea, Olga Delia 
Mateescu, Mircea Daneliuc, Petre 
Moraru, Eftimle Popovici, Gabriela 
Vlad, Doru Ana, Ion Hidișan, Lud
mila Petrov, Eugenia Ardelean n. 
Ruxandra Albulescu, Romulus 
Dumitrescu. Adaptarea pentru TV 
și regia : Sorana Coroamă-Stanca

22,30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20,15 Buletinul rutier al Capitalei
20,35 Publicitate
20,45 Salonul TV al artelor plastice : 

Itinerarul expozițiilor lunii
21.30 Seară de muzică românească. în 

program lucrări de Gh. Dumitres
cu, Ionel Perlea, Ion Dumitrescu

22.30 Telejurnal

A 66-A ANIVERSARE A MARII REVOLUȚII
SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

Adunarea
în Capitală a avut loc. luni după- 

amiază. sub auspiciile Comitetului 
municipal București al P.C.R.. Con
siliului Central aii Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România. Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretului 
Comunist. Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea și 
Consiliului Asociației de prietenie 
româno-sovietice. o adunare festivă 
consacrată celei de-a 66-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

în prezidiul adunării au luait loc 
tovarășii Gheorghe Rădulescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat. loan Totu. mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului, adjuncti de 
șef de sectie la C.C. ad P.C.R.. mem
bri ai conducerii unor ministere și 
instituții centrale, reprezentanți ai 
organizațiilor de masă și obștești, ai 
organelor locale de partid si de stat.

Cuvîntul tovarășului Mihai Moraru
Relevînd Însemnătatea victoriei 

Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, dobîndită prin lupta eroică 
a muncitorilor și țăranilor călăuzită 
de partidul comunist, făurit și con
dus de V. I. Lenin, vorbitorul a ară
tat că acest eveniment de importanță 
crucială în istoria universală, care a 
zguduit puternic întregul edificiu al 
lumii vechi, bazate pe exploatare și 
asuprire, a inaugurat era trecerii 
omenirii de la capitalism la socia
lism, a eliberării sociale și naționa
le a popoarelor.

în cei 66 de an! de la victoria 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, a spus vorbitorul, popoarele so
vietice au făurit cu succes baza teh- 
nico-materială a noii societăți, li- 
chidînd înapoierea moștenită de la 
regimul țarist, asigurînd dezvoltarea 
rapidă a forțelor de producție, in
dustrializarea socialistă a țării, reor
ganizarea socialistă a agriculturii, 
progresul multilateral al economiei, 
științei și culturii, ridicarea nivelu
lui de trai al maselor populare. Co
muniștii români, întregul popor se 
bucură sincer de rezultatele obținute 
de Uniunea Sovietică pe calea con
struirii comunismului, apreciază ini
țiativele și acțiunile sale pentru pro
movarea păcii și colaborării interna
ționale.

Subliniind că aniversarea In țara 
noastră a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie prilejuiește evocarea 
cu satisfacție a dezvoltării relațiilor 
de prietenie și solidaritate, cu vechi 
și îndelungate tradiții, dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, dintre 
poporul român și popoarele Uniunii 
Sovietice, vorbitorul a spus:

îi) anți construcției socialiste, re
lațiile româno-sovietice au fost ri
dicate pe o treaptă superioară, dez- 
voltîndu-se pe temelia trainică a co
munității de orînduire și ideologie, 
a aspirațiilor fundamentale comune 
ale popoarelor noastre pe drumul 
construirii socialismului și comunis
mului. între România și Uniunea So
vietică s-au dezvoltat și se dezvoltă 
ample relații de colaborare multila
terală în toate domeniile de activi
tate, desfășurate pe baza egali

Cuvîntul ambasadorului E. M. Tiajelnikov
După ce a subliniat însemnătatea 

Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, ambasadorul sovietic a relevat 
că rezultatul activității desfășurate 
de popoarele Uniunii Sovietice în 
anii care au urmat după înfăptuirea 
acestui eveniment de importantă is
torică mondială l-a constituit edifi
carea societății socialiste dezvoltate.

Oamenii sovietici — a sous el — 
muncesc cu entuziasm pentru trans
punerea în viață a sarcinilor celui 
de-al 11-lea plan cincinal. întăresc 
prin munca lor plină de abnegație 
puterea economică și capacitatea de 
apărare a patriei noastre. Se înfăp
tuiește consecvent programul de ri
dicare continuă a bunăstării po
porului șl a nivelului său cultural.

în continuare, referindu-se la si
tuația actuală internațională, vorbi
torul a spus : Sarcina primordială a 
epocii noastre este salvgardarea 
păcii, lichidarea cursei înarmărilor. 
Nu este desigur ușor de înaintat pe 
calea destinderii, a dezarmării, ,dar

Recepție oferită de ambasadorul U.R.S.S.
Cu ocazia celei de-a 66-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, E. M. Tiajel
nikov, a oferit, luni, o recepție.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
Miu Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., loan Totu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului. Lina 
Ciobanu, Vasile Pungan, Nicolae Ga- 
vrilescu, miniștri, adjuncți de șefi de 
secție Ia C.C. al P.C.R., membri ai 
conducerii altor ministere și institu

festivă din Capitală
activiști de partid, reprezentanți al 
oamenilor muncii.

în prezidiu s-au aflat, de aseme
nea, E.M. Tiajelnikov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București. B. I. 
Ilioșin. redactor șef-adjunct al zia
rului „Izvestia", vicepreședinte al 
conducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-române. conducăto
rul delegației A.P.S.R. care ne vizi
tează țara cu acest prilej.

La adunare au participat membri 
ai C.C. ai P.C.R.. reprezentant! ai or
ganizațiilor de masă si obștești, per
sonalități ale vieții științifice si cul
turale. numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderi si instituții bucu- 
restene. student! și elevi.

Au fost prezenti membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-româ
ne și ai Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București.

Adunarea a fost deschisă de Dumi
tru Necșoiu, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Uniunii Sovietice și Republicii 
Socialiste România.

tății in drepturi, respectării indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, întrajutorării 
tovărășești și solidarității interna
ționale.

Un rol hotărîtor pentru continuă 
dezvoltare a relațiilor româno-sovie
tice l-au avut și îl au intilnirlle șl 
convorbirile dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări, ele 
conferind, de fiecare dată, noi va
lențe prieteniei și colaborării multi
laterale între partidele, țările și po
poarele noastre. Așa cum sublinia 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la tribuna celui de-al 
XXVI-lea Congres al P.C.U.S., „dez
voltarea și mai puternică, in viitor, 
a prieteniei, colaborării și solidarită
ții româno-sovietice slujește progre
sului și bunăstării popoarelor ambe
lor țări, cauzei socialismului și păcii 
în lume".

în continuare, referindu-se la pre
ocupările oamenilor muncii din pa
tria noastră, vorbitorul a spus :

în etapa actuală a dezvoltării țării. 
Întregul popor, strins unit în jurul 
Partidului Comunist Român, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se află puternic angajat 
în activitatea pentru înfăptuirea 
neabătută a hotărârilor Congresului 
al XII-lea șl Conferinței Naționale, a 
Programului partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate șl a comunismului pe pă- 
mintul României. în centrul politicii 
noastre externe — a spus vorbitorul 
— situăm consecvent dezvoltarea 
prieteniei și colaborării cu toate sta
tele socialiste, in primul rînd cu ta
rile socialiste vecine. România se 
pronunță pentru dezvoltarea și per
fecționarea colaborării în cadrul 
C.A.E.R., extinde continuu relațiile 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
țările capitaliste dezvoltate, în spiri
tul și pe baza principiilor coexisten
ței pașnice. La temelia raporturilor 
sale internaționale, România situează 
ferm principiile egalității in drepturi, 
respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re

Uniunea Sovietică nu intenționează 
să se abată de la politica sa de pace. 
Ea va căuta și mai consecvent să 
obțină o cotitură radicală în evolu
ția politicii mondiale. Noi aspirăm 
la prietenie și înțelegere reciprocă cu 
toate popoarele. Vrem să trăim în 
buna vecinătate cu toate statele.

Referindu-se la dezvoltarea neîn
treruptă a relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-sovietice. amba
sadorul a spus :

Prietenia și colaborarea dintre 
partidele, țările și popoarele noastre 
reflectă o comuniune de interese și 
teluri fundamentale, ele au tradiții 
istorice adinei. Triumful revoluției 
din octombrie a găsit în rîndurile 
oamenilor muncii din România un 
amplu și solidar ecou. în țara noas
tră e vie memoria internaționaliștilor 
români care au participat cu arma 
în mină la revoluție și la războiul 
civil. Prietenia dintre, popoarele 
noastre a fost cimentată în anii grei 
ai celui de-al doilea război mondial.

ții centrale, ai organizațiilor de masă 
și obștești, I.R.R.C.S., Consiliului 
Asociației de prietenie româno-sovie- 
tică. activiști de partid si de stat, oa
meni de știință, artă și cultură, re
prezentanți ai cultelor, generali și 
ofițeri, ziariști.

A participat delegația Asociației de 
prietenie sovieto-română. care ne vi
zitează țara cu prilejul manifestări
lor consacrate aniversării Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

Despre semnificația celei de-a 66-a 
aniversări a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie au vorbit Mihai 
Moraru, membru al C.C. al P.C.R., 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, și E. M. 
Tiajelnikov. ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

în încheierea adunării a fost pre
zentat un program artistic.

•k
Cu prilejul celei de-a 66-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, luni după-amiaiză. la Con
stanta a avut loc o adunare festivă 
la care au participat reprezentanți ai 
organelor locale de partid si de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
membri ai Asociației de prietenie 
româno-sovietice. numeroși oameni ai 
muncii.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat au vorbit Constantin Buza- 
tu. secretar al Comitetului județean 
de partid, și V.P. Bagaev, consulul 
generai al U.R.S.S. la Constanta.

(Agerpres)

ciproc, renunțării la folosirea forței 
și la amenințarea cu forța, respectă
rii dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî singur soarta.

Partidul și statul nostru — a sub
liniat în continuare vorbitorul — 
consideră că oprirea cursei înarmă
rilor si trecerea la măsuri concrete, 
eficiente, de dezarmare. în primul 
rînd de dezarmare nucleară, consti
tuie problema fundamentală a epocii 
noastre. în acest context, ne pronun
țăm cu fermitate împotriva ampla
sării noilor rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune în Europa, pentru 
retragerea și distrugerea celor exis
tente.

România acordă o atenție deosebi
tă înțelegerii realizate la Madrid 
privind convocarea Conferinței pen
tru măsuri de creștere a încrederii 
și securității, de dezarmare in Eu
ropa. ale cărei lucrări sînt prevăzu
te să se deschidă la începutul anu
lui viitor la Stockholm. în cadrul 
eforturilor pentru destindere si secu
ritate în Europa. România acționea
ză cu hotărîre pentru transformarea 
Balcanilor într-o zonă de cooperare 
pașnică, fără arme nucleare, pentru 
dezvoltarea colaborării cu toate sta
tele din această regiune.

Partidul nostru acționează ferm 
pentru dezvoltarea relațiilor cu 
partidele comuniste si muncitorești, 
cu partidele socialiste, social-demo- 
crate. cu mișcările de eliberare na
țională. cu partidele de guvernămînt 
din țările în curs de dezvoltare, cu 
alte organizații democratice, pro
gresiste. considerînd că întărirea so
lidarității și colaborării între toți 
factorii care se pronunță pentru 
pace, destindere si independentă na
țională constituie o cerință arzătoa
re Pentru asigurarea progresului 
omenirii, transformarea revoluționa
ră a lumii.

în încheiere, vorbitorul a adresat, 
din partea comuniștilor, a oamenilor 
muncii din România, a întregului 
popor român felicitări cordiale co
muniștilor. popoarelor Uniunii So
vietice. precum și cele mai bune 
urări de noi și tot mai mari succese 
în înfăptuirea hotăririlor celui de-al 
XXVI-lea Congres al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

Orientarea generală spre lărgirea 
multilaterală și consolidarea relațiilor 
sovieto-române frățești — a spus în 
continuare vorbitorul — și-a aflat 
expresia în Tratatul de prietenie, co
laborare și asistentă mutuală. în De
clarația sovieto-română semnate 
acum 7 ani.

Un rol important în adincirea con
tinuă a colaborării frățești dintre 
P.C.U.S. și P.C.R.. dintre Uniunea 
Sovietică și România ii joacă întîl- 
nirile și convorbirile dintre conducă
torii noștri — tovarășul I. V. Andro
pov și tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Oamenii sovietici se bucură sincer 
că. în anii construcției socialiste, oa
menii muncii din România, conduși 
de partidul comunist, au dobîndit 
mari succese în toate sferele de ac
tivitate.

în încheiere, ambasadorul Uniunii 
Sovietice a adresat poporului român 
urări de noi succese in realizarea 
hotăririlor Congresului al XII-lea al 
P.C.R.

La Monumentul 
lui V. I. Lenin

Cu prilejul celei de-a 66-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, E. M. Tiajelni
kov, și membri ai ambasadei au 
depus, luni dimineața, coșuri cu flori 
Ia Monumentul Iul V. I. Lenin din 
Capitală.

La solemnitate au participat re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, Ministerului Apărării 
Naționale, Consiliului popular al mu
nicipiului București, alte persoane 
oficiale.

(Agerpres)

mai mult, de
(Urmare din pag. I) 
nice de sporire a productivității 
muncii trebuie să fie dublate însă și 
de o asistentă tehnică ireproșabilă în 
toate cele trei schimburi — a tinut 
să precizeze mecanicul de locomoti
vă Grigore Mureșan. Acum schim
bul I este plin de „asistenți" în sub
teran. dar în celelalte schimburi nu-1 
mai vezi pe nici unul și atunci mi
nerul face cum știe, plasează găurile 
In rocă cum se pricepe".

în cadrul adunării generale a fost 
dezbătută și o altă problemă impor
tantă — și anume că aplicarea acor
dului global se întemeiază pe o dis
ciplină exemplară din partea fiecă
rui membru al fo—n-itlei de luc-u, 
fapt care însă trebuie bine înțeles 
de toți minerii. După cum s-a arătat 
in adunare. în cuirsul lunii octom
brie, mai multi oameni de la activi
tățile auxiliare au fost repartizat! să 
lucreze la locuri de muncă pro-

bună calitate!
ductive. Această măsură a avut însă 
prea puține efecte pozitive asupra 
producției din cauza absențelor înre
gistrate în unele formații de lucru. 
Așa cum spuneau, în cuvîntul lor, 
șeful de sector Gheorghe Tohătan și 
șeful de proiect Vasile Cosma, ase
menea abateri de la disciplina mun
citorească nu trebuie să mai fie în
găduite în nici un fel. Acordul glo
bal înseamnă stabilirea de sarcini 
precise pe fiecare miner, care trebuie 
întocmai îndeplinite pentru ca pro
ducția să crească în mod corespun
zător.

Exigenta șt responsabilitatea cu 
care adunarea generală a dezbătut 
sarcinile de plan pe 1984, programul 
de măsuri adoptat cu acest prilei 
ilustrează hotărîrea minerilor de aici 
de a munci cu pricepere și hărnicie 
pentru a obține în anul viitor impor
tante sporuri la producția de mine
reuri necesare economiei naționale.

cinema
0 Lovind o pasăre de pradă : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Haiducii Iul Șaptecal : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
0 Neamul Șoimăreștilor î DACIA 
(50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
0 Balul de sîmbătă seara : MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Căruța cu mere : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, 
ARTA (21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17; 19. 
© Pe malul sting al Dunării albastre: 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20.15. MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Misterele Bucureștilor ; VIITORUL 

(11 48 03) — 15,30; 17.30; 19,30, FLACĂ
RA (20 33 40) — 15; 17; 19.
0 Sfîrșitul nopții : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
0 Aventuri Ia Marea Neagră : COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 12,30; 15,30;
18,30.
0 Baloane de curcubeu : PROGRE
SUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Detectivul Toma : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20.
0 Călărețul cu calul de aur : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
0 Cîntecul e viața. mea ; CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
0 Fata care vinde flori : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17,30; 19,45.
0 Călătorul cu cătușe : LIRA (31 71 71)
— 15,30; 17,30; 19,30.
0 Program de deSene animate — 9; 
11; 13; 17,15, Aleargă cu mine — 15;
19,15 : DOINA (16 35 38).
0 Limita dorințelor : PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Rubedeniile : CULTURAL (83 50 13)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15.
0 Atenție la gafe : PATRIA (11 86 25)
— 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,15; 18,15; 

20,15; EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Marea hoinăreală : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0. Hercule cucerește Atlantida : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20.
0 Dublu delict : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Lanțul amintirilor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) - 9,15; 12,30; 16; 19, FERO
VIAR (50 51 40) - 9; 12; 16; 19.
0 Drumul spre victorie : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17,30; 20. GRT- 
VIȚA (17 08 58) - 9; 11,30; 14; 16,30; 
19, GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19, TOMIS (21 49 46) - 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20.
0 Cariera mea strălucită : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
0 Corleone : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15,30: 17,30; 19,30.
0 Domnul miliard : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17.30; 19.30.
0 Albinuța : COTROCENI (49 48 48)
— 15; 17,15; 19,30.
0 Elvls : POPULAR (35 15 17) — • ;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

teatre • Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Pensiunea doamnei Olim
pia — 19,30; (sala Studio) : Acești 
Îngeri triști — 19.
• Teatrul Gluleștl (sala Gluleștl, 
18 04 85) : Arta conversației — 18.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase**  
(sala Savoy, 15 56 78) ; Doctore, sînt 
al dumneavoastră — 19.30; (sala Vic
toria, 50 58 65) : Frumosul din pădu
rea zăpăcită — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română**  
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec 
— 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu**  (12 27 4S) : 
Mult zgomot pentru nimic — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Și cu Daniela, zece — 10.
O Circul București (11 01 20) : Poneye 
marinarul și corabia veseliei — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Nlcă fără frică — 17; (sala Teatrului 
„Ion Vasilescu") : Dana și... Leul — 
10.
• Estrada Armatei (13 60 64) : Veselia 
are cuvîntul — 19,30.



La O.N.U. a fost adoptat proiectul
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de rezoluție propus de România

„Anul Internațional al Tineretului: 
Participare, Dezvoltare, Pace“
NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). — In comitetul nr. 3 al Adunării 

Generale a O.N.U., in competența căruia intră examinarea proble
melor sociale, culturale și umanitare, a fost adoptat prin consens 
proiectul de rezoluție propus de România, intitulat „Anul Internațional 
al Tineretului : Participare, Dezvoltare, Pace". Proiectul a fost pre
zentat in numele a 86 de state reprezentând toate regiunile geografice, 
care s-au asociat in calitate de coautori la inițiativa țării noastre.

Larga adeziune ți consensul de 
care s-a bucurat această inițiativă 
românească constituie o reflectare 
a faptului eă ea răspunde unei ce
rințe reale de afirmare tot mai 
puternică a tinerei generații in lu
mea «ontemporană și dă o convingă
toare expresie preocupărilor state
lor pentru rezolvarea problemelor 
specifice care oonfruntă tineretul.

De-a lungul dezbaterilor cu pri
vire la această inițiativă a țării 
noastre au luat ciivintul 105 dele
gații de pe toate continentele, care 
au relevat actualitatea măsurilor 
și activităților ce urmează a fi în
treprinse pentru pregătirea și mar
carea A.I.T.

Prin întregul său fond de idei, re
zoluția adoptată pune în lumină 
eoncepția umanistă a țării noastre 
privind locul și rolul tineretului în 
lumea contemporană, modalitățile 
concrete de promovare, extindere și 
aprofundare a «ooperării interna
ționale în domeniul tineretului.

Rezoluția evidențiază contribuția 
directă a tineretului la modelarea 
viitorului omenirii, precum și parti
ciparea sa la instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale înte
meiate pe justiție și echitate. Adu
narea Generală își exprimă convin
gerea asupra necesității imperioase 
de a orienta energiile, entuziasmul 
și capacitățile creatoare ale tinere
tului în direcția consolidării națiu
nilor, a luotei pentru autodetermi
nare și independență, îmnotriva 
dominației și ocupației străine. Un 
accent deosebit se pune pe lupta 
tinerei generații pentru asigurarea 
progresului economic, social și cul
tural al popoarelor, pentru menține
rea păcii mondiale și promovarea 
cooperării și înțelegerii interna
ționale.

Situația
BEIRUT 7 (Agerpres). — Podurile 

de ne rîul Awali. care separă sudul 
Libanului, ocupat de forțele israe- 
liene. de restul țării, au rămas în
chise. luni, pentru a patra zi con
secutiv — Informează corespondenții 
de presă aflați în zonă, citați de 
agenția France Presse. Militarii is- 
raelieni interzic circulația în cele 
două sensuri pe drumul de coastă, 
unde sute de automobile libaneze 
așteaptă să primească autorizația de 
a se deplasa în cele două direcții.

Trecerea peste rîul Awali — linia 
de desfășurare a armatei israeliene 
din Liban. începînd de la 4 septem
brie — a fost închisă după atenta
tul comis săptămîna trecută asupra 
cartierului general al armatei israe- 
liene din localitatea Tyr. soldat cu 
moartea a 60 de persoane, adaugă 
France Presse.

Un apel la grevă generală In sudul 
Libanului a fost lansat la Saida Îm
potriva politicii si practicilor forțe
lor israeliene de ocupație, a anunțat 
postul de radio oficial libanez, po
trivit agenției France Presse. Lansat 
lntr-un comunicat dat publicității la 
încheierea unei reuniuni la care au 
participat lideri politici, sindicali și 
religioși, precum și cadre din eco-

In rezoluție este reliefat faptul că 
Anul Riternațional al Tineretului, 
care va fi marcat în 1985, sub de
viza „Participare, Dezvoltare, Pace“, 
va contribui la mobilizarea efortu
rilor depuse la nivel local, național, 
regional și internațional pentru a 
asigura tinerilor cele mai bune con
diții de muncă, educație și viață, 
pentru participarea lor activă la 
dezvoltarea generală a societății. 
Este subliniată, totodată, necesita
tea elaborării unor programe noi la 
scară națională și locală în domeniul 
tineretului, în conformitate cu ex
periența, condițiile concrete și priori
tățile fiecărei țări.

Adunarea Generală își exprimă 
satisfacția față de rezultatele celor 
cinci reuniuni regionale consacrate 
Anului Internațional al Tineretului 
și adresează un apel tuturor statelor 
pentru punerea în aplicare a planu
rilor regionale de acțiune și reco
mandărilor adoptate la reuniunile 
menționate.

Secretarul general al O.N.U. este 
solicitat să folosească toate mijloa
cele de care dispune pentru a asi
gura punerea in aplicare a progra
mului concret de măsuri și activi
tăți ce urmează a fi întreprinse 
înaintea și în timpul A.I.T.

In baza rezoluției adoptate, s-a 
decis convocarea celei de-a treia 
sesiuni a Comitetului Consultativ 
al O.N.U. pentru Anul Internațio
nal al Tineretului, la Viena, in peri
oada 2—11 aprilie 1984. Totodată, s-a 
hotărît înscrierea pe ordinea de zi a 
celei de-a 39-a sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U. a punctului inti
tulat „Anul Internațional al Tineretu
lui : Participare, Dezvoltare, Pace", 
căruia i se va acorda un înalt rang 
de prioritate.

din Liban
nomie din sudul Libanului, apelul 
cere tuturor libanezilor să participe 
la grevă „pentru a afirma unitatea 
locuitorilor din sudul Libanului și 
atașamentul lor față de autoritățile 
legale libaneze".

★
Președintele Libanului. Amin Ge- 

mayel. a avut. luni, o întrevedere 
cu primul ministru libanez. Shafi c 
Al-Wazzan, și vicepremierul și mi
nistrul de externe. Elie Salem. în 
cursul căreia au fost discutate rezul
tatele Conferinței de la Geneva asu
pra dialogului în Liban și situația 
gravă din sudul tării, informează 
agenția M.E.N.

Șeful statului libanez a conferit în 
aceleași probleme, de asemenea, cu 
președintele Camerei Deputaților, 
Kamel Al-Assad. adaugă agenția.

★
In suburbiile Furn Al-Shebbak, 

Ain Al-Rummaneh și Hedeth din 
sectorul de est al Beirutului au fost 
Înregistrate, luni, ciocniri între ar
mata libaneză și milițiile șiite, rela
tează postul de radio oficial libanez, 
citat de agenția Reuter. Toate șo
selele care duc spre zonele de lupte 
au fost închise traficului automobi
lelor, adaugă agenția.

(VOINȚA FERMĂ A POPOARELOR:^

Europa și întreaga lume să fie eliberate 
de primejdia unui război distrugător!

GRECIA : Pentru transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii, fără arme nucleare

ATENA 7 (Agerpres). — Peste 
30 000 de persoane au manifestat în 
centrul orașului Salonic, din nor
dul Greciei, împotriva desfășu
rării în Europa occidentală a ra
chetelor americane, în favoarea 
păcii și dezarmării, transmit agen
țiile France Presse și Associated 
Press.

Manifestanții scandau lozinci ca : 
„Nu rachetelor Pershing și Cruise", 
„O Europă cu ființe vii, nu cu

BELGIA: Nu rachetelor nucleare!
BRUXELLES 7 (Agerpres). - O 

mare manifestație antirăzboinică a 
avut loc în fața bazei forțelor mi
litare aeriene belgiene din locali
tatea Florenne. Participanții • și-au 
exprimat protestul împotriva planu
rilor N.A.T.O. de a amplasa la a-

R. F. GERMANIA : Sute de organizații se opun 
cursei înarmărilor atomice

BONN 7 (Agerpres!. — La Școala 
pedagogică superioară din Koln se 
desfășoară lucrările unei conferințe 
a mișcării pentru pace din R. F. 
Germania. In ședințe plenare și în 
cadrul a 16 grupuri de lucru, repre
zentanții a citorva sute de organi
zații și grupări din cadrul amplei 
mișcări pentru pace vest-germane 
discută probleme ale viitoarelor 
acțiuni în lupta împotriva proiec

ANGLIA : Solidaritate cu demonstrațiile 
de la baza Greenham Common

LONDRA 7 (Agerpres). — Luptă
torii pentru pace din Marea Britc- 
nie nr se vor lăsa intimidați de 
măsurile adoptate de către autori
tăți la baza militară de la Green- 
ham Common pentru a proteja ra
chetele de croazieră care vor fi am
plasate aici, a declarat președintele 
Campaniei pentru dezarmare nu
cleară din Marea Britanie (C.N.D.), 
Joan Ruddock.

„Trebuie să apărăm femeile care 
participă la demonstrațiile desfă
șurate sub lozinca „Femeile pentru 

morți". „Mediterana, o mare a 
păcii", „Popoarele luptă pentru 
distrugerea armelor nucleare" ; 
„Balcanii, denuclearizați, pașnici".

Demonstrația a fost organizată la 
inițiativa primarului socialist al 
Salonicului, Theoharis Manavis, și 
a unor mișcări pacifiste apropiate 
de P.A.S.O.K., grupare de guver- 
nămînt, precum și de către comu
niști.

ceasta bază 48 de rachete nuclea
re cu rază medie de acțiune.

Dezbaterile parlamentare asupra 
problemelor legate de amplasarea 
de rachete nucleare în Belgia vor 
avea loc la 8 noiembrie.

tatei staționări de noi rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune 
pe teritoriul R.F.G. Cu acest pri
lej, Jo Leinen, unul din purtătorii 
de cuvînt ai mișcării pentru pace 
vest-germane. a anunțat că la am
plele demonstrații din cadrul 'sâp- 
tăminii de acțiune 15—22 octom
brie au participat trei milioane 
de persoane.

pace" la Greenham Common, cu ale 
căror obiective și metode ne vom 
identifica", a declarat Ruddock in 
cadrul lucrărilor conferinței anuale 
a unei secțiuni a C.N.D.

După cum se știe, de peste doi 
ani, grupuri de luptătoare pentru 
pace staționează in fața bazei de la 
Greenham Common, in semn de 
protest împotriva hotăririi N.A.T.O. 
de a desfășura, plnă la sfîrșitul 
anului, noi rachete americane de 
tipul „Cruise" in Marea Britanie.

Sesiunea Conferinței 
Generale a UNESCO
PARIS 7 (Agerpres). — La sediul 

UNESCO din Paris continuă, in 
plenară și in comisii, lucrările celei 
de-a 22-a sesiuni a Conferinței Ge
nerale a Organizației Națiunilor U- 
nite pentru Educație, Știință și 
Cultură.

In cadrul comisiei I. unde România 
deține vicepreședinția, delegatul ro
mân a prezentat politica și strategia 
dezvoltării economico-sociale a țării 
noastre în etapa actuală, concepția 
românească privind creșterea' rolu
lui învățămîntului și al științei ca 
factori esențiali ai asigurării unei 
dezvoltări calitative și armonioase a 
societății. Au fost prezentate, de 
asemenea, concepția originală a 
României in direcția integrării În
vățămîntului cu cercetarea și pro
ducția, precum și rezultatele aplică
rii acestei strategii în formarea ca
drelor necesare diferitelor sectoare 
de activitate.

în comisia a Il-a, reprezentantul 
român a înfățișat poziția țării noas
tre în legătură cu problematica ti
nerei generații și creșterea contri
buției tineretului la înfăptuirea idea
lurilor de pace, libertate și indepen
dență. înțelegere și colaborare inter
națională. în acest context s-a sub
liniat necesitatea participării active 
a UNESCO la acțiunile de pregă
tire și marcare a Anului Internațio
nal al Tineretului.

Rezultatele provizorii 
ale alegerilor din Turcia

ANKARA 7 (Agerpres). — Agen
țiile inteDaați<H)ale de presă, citind 
postul de radio Ankara, relatează că 
rezultatele nroviznrii ale alegerilor 
generale desfășurate duminică în 
Turcia atribuie Partidului Patriei — 
condus de Turgut Ozal — 207 man
date in parlament, ceea ce re
prezintă aproximativ 45 la sută din 
voturile exprimate.

Pe locurile următoare s-au situat 
Partidul Populist, al cărui lider este 
Necdet Calp, cu circa 113 locuri In 
parlament și 30.4 la sută din sufra
gii. urmat de Partidul Democrației 
Naționale, condus de Turgut Sunalp, 
care a ciștigat peste 23 la sută din 
voturi și aproximativ 70 de locuri.

Agențiile de presă menționează că 
rezultatele oficiale definitive ale a- 
legerilor — primele organizate în 
Turcia după anul 1969 — vor fi cu
noscute peste o săptămînă.

AGENDA DIPLOMATICA
• La PARIS au început, luni, con

vorbirile dintre președintele Franțois 
Mitterrand și președintele Algeriei, 
Chadli Bendjedid, primul șef de stat 
algerian care vizitează Franța după 
obținerea independenței de către Al
geria, în 1961. • Președintele Egip
tului, Hosni Mubarak, l-a primit, la 
CAIRO, pe Richard Luce, ministru de 
stat britanic pentru afacerile exter
ne. Au fost discutate cu acest prilej 
— după cum informează agenția 
M.E.N. — probleme referitoare la ac
tualele evoluții din Orientul Mijlociu 
și aspecte ale relațiilor egipteano-bri- 
tanice. • La DELHI s-au încheiat 
convorbirile dintre primul ministru al 
Indiei, Indira Gandhi, șl cancelarul 
vest-german, Helmut Kohl, care a în
treprins vizite oficiale într-o serie de 
state din Asia, India fiind ultima e- 
tapă a acestui turneu. (Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 66-a aniversări 

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

Parada militară și demonstrația 
oamenilor muncii din Moscova

MOSCOVA 7 — Trimisul Agerpres, 
Mihai Fabian, transmite : Cu prile
jul celei de-a 66-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Octom
brie. în Piața Roșie din Moscova au 
avut loc, luni, 7 noiembrie, tradițio
nala paradă militară și demonstra
ția oamenilor muncii din capitala 
Uniunii Sovietice.

în tribuna centrală a Mausoleului 
V. I. Lenin se aflau conducători de 
partid și de stat sovietici. De ase
menea, în tribune se aflau veterani 
ai P.C.U.S., fruntași in producție, 
oameni de știință și cultură, oaspeți 
de peste hotare, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în U.R.S.S.

D. Ustinov, membru al Biroului
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12 MILIOANE DE ȘOMERI 
ȚĂRILE C.E.E. Reprezentanți 
partidelor socialiste din țări 
Pieței comune (vest-) europene 
participat, la Matera (Italia), la
seminar consacrat politicii utilizării 
forței de muncă în C.E.E. Ei au for
mulat o serie de propuneri pentru 
guvernele statelor membre. în in
tenția de a determina „cel puțin o 
atenuare a fenomenului șomajului, 
care afectează în C.E.E. 12 mili
oane de persoane".

PROBLEMEI
EXTERNE a numeroa- 
primul rînd in curs de 
trece prin relansarea 

mondial, care stagnea-

SOLUȚIONAREA 
DATORIEI---------
se țări, în 
dezvoltare, 
comerțului 
ză din 1930. au constatat un nu
măr de miniștri ai comerțului, re
uniți simbătă și duminică la Lau
sanne, pentru convorbiri neoficiale. 
Criza financiară actuală și legătu
rile dintre problemele financiare și 
cele comerciale au fost în centrul 
discuțiilor la care au participat re
prezentanții a 20 de țări dezvoltate 
și în cuns de dezvoltare, reuniu
ne desfășurată sub auspiciile orga
nizației „Forumul administrativ 
european" , din Geneva.

PESTE 10 000 DE OAMENI au 
participat, la Pamplona (Spania), la 
demonstrația de protest împotriva 
intențiilor patronatului de a în
chide o mare întreprindere mi
nieră din apropierea orașului. La 
mitingul care a urmat demonstra
ției, vorbitorii au subliniat nece
sitatea de 
vederea creării 
muncă, pentru 
șomajului.

a se adopta măsuri în 
unor noi locuri de 

reducerea ratei

i A.S.E.A.N. La 
lucrările unei

REUNIUNEA
Jakarta au început 
reuniuni a miniștrilor de externe 
din țările membre ale Asociației 
Națiunilor din Asia de Sud-Est 
(A.S.E.A.N.) — Indonezia, Fili-
pine, Malayezia, Singapore și Thai
landa — informează agenția 
France Presse. Participanții exa
minează o serie de probleme re
feritoare Ia evoluția situației din 
regiune. Cuvintul inaugural a fost 
rostit de ministrul indonezian de 

^externe. Mochtar Kusumaatmadja. 

Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul 
apărării al U.R.S.S., a rostit o cu- 
vîntare de la tribuna mausoleului.

A urmat parada militară, la care 
au participat reprezentanți ai dife
ritelor arme din garnizoana Mos
cova.

Prin fața tribunelor au trecut apoi 
participanții la demonstrația oame
nilor muncii, reprezentanții între
prinderilor industriale, șantierelor 
de construcție, organizațiilor econo
mice, instituțiilor științifice și de în- 
vățămint din capitala sovietică.

• ★
în aceeași zi, guvernul sovietic a 

oferit o recepție in Palatul Congre
selor din Kremlin.

i
UN SONDAJ al Ministerului Co

merțului Internațional și Indus
triei al Japoniei arată că, pe 
anul fiscal in curs, investițiile din 
sectoarele cheie ale economiei ni
pone vor cunoaște cea mai redușă 
creștere din ultimii ani. Dacă, In 
ansamblu, investițiile in construcții 
și echipamente se așteaptă să tota
lizeze o creștere de 3,5 la sută față 
de 1982, în industria manufacturieră 
se constată chiar o scădere de 2,2 
la sută a investițiilor de capital.

i

i
i

FORȚELE INSURGENTE DIN 
GUATEMALA au doborît, în ulti
mele zile, două elicoptere ale for
țelor armate guatemaleze care bom
bardau pozițiile lor din regiunea 
Peten — transmite agenția Prensa 
Latina. în cursul ofensivei declan
șate în ultimele zile, forțele armate 
insurecționale din Guatemala, care 
fac parte din Unitatea Revoluțio
nară Națională Guatemaleză, 
ocupat mai multe perimetre din 
giunea Peten.

i
i
i

au 
re-

INFLAȚIA amenință din nou 
rile occidentale industrializate, 
timp ce In statele în curs de dez
voltare se menține la niveluri foar
te înalte, relevă un raport al Fon
dului Monetar Internațional. Astfel, 
în trimestrul doi al anului în curs, 
rata inflației atinsese în Argentina 
313,5 la «sută, față de 244,6 la sută 
in nrimufl trimestru. în Brazilia — 
120,2 la sută, față de 107,9 la suită, 
și in Mexic — 114,7 la sută, față de 
112,9 la sută.

i
ță-
în i

i
i
i

ARESTAREA UNOR NEONA
ZIȘTI. Poliția vest-germană a ares
tat 35 de persoane acuzate de acti
vități neonaziste, In timp ce parti- 
ctpau la o întrunire conspirativă. 
Ele proiectau să „aniverseze" ten
tativa lui Adolf Hitler de a prelua 
puterea, cu 61) de ani în urmă. 
După cum precizează agenția 
D.P.A., neonaziștii au fost prinși 
lntr-un local din Miinchen, avînd 
asupra lor pistoale cu gaz, cuțite, 
bastoane de cauciuc, precum și dra
pele cu însemnele naziste. Rapor
tul autorităților vest-germane cu 
privire la neonazismul în R.F.G., 
în 1982, precizează că In țară acti
vează 21 de grupări neonaziste, 
menționează agenția U.P.I.

i
i

i
i

Pozițiile României socialiste, inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu
in consens cu interesele vitale ale întregii omeniri, ale păcii și securității internaționale

**r' ------ —  ———  •'  -    ........................... -  -......................... -- . .............. .......... 1     — -   f— —  — - -      .............................. ........................................................

Renunțarea la forță, soluționarea prin tratative a conflictelor 
- cerințe esențiale pentru asigurarea păcii și destinderii internaționale

„România acționează cu toată hotărîrea pentru soluționarea tutu
ror problemelor dintre state numai pe cale pașnică, prin tratative. Con
siderăm că este necesar să înceteze conflictele existente și să se re
nunțe la calea armelor pentru soluționarea litigiilor dintre state, să se 
acționeze numai și numai prin tratative".

NICOLAE CEAUȘESCU
Politica de forța — o sur

să permanentă a încordării 
internaționale. In ace5te zile> 
•înd pe tot cuprinsul țării întregul 
nostru popor își reafirmă cu 
hotărire, în cadrul unor mari mitin
guri și adunări, voința sa de pace și 
largă colaborare internațională, de 
făurire a unei lumi fără arme și fără 
războaie, demersurile susținute ale 
României socialiste, inițiativele și 
propunerile președintelui Nicolae 
Ceaușescu îndreptate snre rezolvarea 
in interesul tuturor națiunilor a pro
blemelor fundamentale cu care este 
confruntată in prezent omenirea 
și-au găsit o nouă expresie în pozi
ția prezentată de la tribuna Adună
rii Generale a Organizației Națiu
nilor Unite.

întreaga evoluție a evenimentelor 
ilustrează justețea poziției țării 
noastre, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, poziție potrivit căreia 
principala cale de depășire a încor
dării existente in viața internaționa
lă, de curmare a cursului snre con
fruntare, de reluare a politicii de co
laborare, destindere și nace o consti
tuie excluderea politicii de forță și 
de amenințare cu forța din re’ațiile 
dintre state. încetarea tuturor con
flictelor și acțiunilor armate, rezol
varea tuturor problemelor litigioase 
numai și numai pe calea tratative
lor. Așa cum arăia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Mesajul adresat parti- 
cîpanțîlor Ia Slmnozionvl internațio
nal Pugwash și în cuvîntarea rostită 

cu prilejul primirii acestor partici
pant, problema fundamentală a zi
lelor noastre o reprezintă apărarea 
păcii și preîntîmpinarea războiului, 
oprirea cursei înarmărilor și trece
rea la măsuri concrete de dezarmare, 
și in primul rînd de dezarmare nu
cleară. Or, în ultimă instanță, cursa 
înarmărilor nucleare reprezintă ex
presia cea mai exacerbată a politicii 
de forță și tocmai de aceea este ne
cesar să se acționeze cu cea mai 
mare fermitate pentru oprirea aces
tei cunse, pentru lichidarea arsenale
lor nucleare, pentru soluționarea 
stărilor conflictuale și a diferende
lor nu prin mijloace militare, ci prin 
mijloace politice, la masa tratative
lor.

Este un imperativ decurgînd din 
înseși evoluțiile de pe arena mon
dială. într-adevăr. un șir de fante 
petrecute in viața internațională, 
mai ales in ultimii doi ani, demon
strează că prea ușor se recurge la 
soluții militare, la acte de forță sau 
la amenințarea cu forța, că prea 
ușor se face uz de arme, se trimit 
forțe armate, corpuri expeditionare. 
flote navale sau aeriene, in loc să se 
treacă la tratative, la negocieri pen
tru reglementarea pașnică a proble
melor litigioase. Dealtfel, este clar 
că una din cauzele principale ale 
actualelor evoluții negative din viața 
internațională, ale stărilor de încor
dare existente în lume este determi
nată tocmai de fantul că se stă „cu 
degetul pe trăgaci", că politica de 
forță și de amenințare cu forța pre
valează cu prea multă ușurință asu
pra acțiunilor diplomatice. Expe

riența dovedește că practica recur
gerii la forță este nocivă pe multiple 
planuri — atît prin faptul că pro
duce victime umane și distrugeri 
materiale popoarelor implicate, cit 
și prin aceea că întreține și mărește 
tensiunea internațională, sporește 
pericolul unei noi conflagrații mon
diale.

Avînd în vedere tocmai experiența 
vieții internaționale, interesele "pri
mordiale ale poporului român și ale 
celorlalte popoare ale lumii, parti
dul și statul nostru au înscris lupta 
pentru abolirea definitivă a politicii 
de forță, pentru reglementarea pe 
cale pașnică a oricăror probleme li
tigioase ca unul din obiectivele fun
damentale ale politicii externe a 
României socialiste. Consecventa e- 
xemplară. perseverența cu care 
România, șeful statului român acțio
nează pentru soluționarea tuturor 
problemelor dintre state numai pe 
cale pașnică, prin tratative, a fost 
pusă cii toată puterea în evidentă și 
cu pri’ejul recentului turneu între
prins de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
într-o zonă a lumii caracterizată prin 
conflicte endemice și care își aș- 
teaotă de foarte mult timp re
zolvarea. Se poate afirma că e- 
forturile perseverente Dentru ex
cluderea definitivă a politicii de for
ță din viața internațională, pentru 
stingerea tuturor focarelor de încor
dare și conflict, pentru reglementa
rea la masa tratativelor a tuturor 
problemelor care apa- între state re
prezintă una din trăsăturile domi
nante ale întregii activități interna
ționale pe care o desfășoară țara 

noastră. în absolut toate împrejură
rile, indiferent de locul în care s-a 
ivit un diferend sau o problemă liti
gioasă, președintele tării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a pronunțat 
întotdeauna cu hotărire pentru so
luționarea lor pașnică, prin interme
diul tratativelor. Această ooziție 
consecventă, contribuția activă a 
țării noastre la soluționarea pe căi 
politice a diferendelor dintre state, 
a tuturor problemelor internaționale 
au avut și au o largă rezonanță pe 
plan mondial, contribuind la crește
rea prestigiului și considerației de 
care România, președintele ei se 
bucură în rîndul cercurilor largi ale 
opiniei publice, al tuturor forțelor 
interesate în consolidarea păcii, în 
progresul întregii omeniri.

Tratativele — imperativ a! 
coexistenței pașnice. Omen'_ 
rea traversează în prezent, după 
cum se știe, un moment de de
osebită încordare ; se ascut contra
dicțiile între diferite state și gru
pări de state, se intensifică tot mai 
mult cursa înarmărilor și în primul 
rind a înarmărilor nucleare, ceea ce 
duce la creșterea pericolului unui 
nou război mondial, de natură să 
afecteze însăși viata și civilizația ne 
planeta noastră. Una din principalele 
surse de înrăutățire a situației inter
naționale o constituie persistența în 
diferite regiuni ale lumii — din 
Orientul Mijlociu pînă în America 
centrală și din Africa pină în Asia 
de sud est — a unor vechi și com
plicate focare de conflict, la care 

s-au adăugat altele noi. Toate aceste 
confruntări armate — potrivit statis
ticilor numărul lor se ridică in pre
zent la aproximativ patruzeci — pro
voacă mari suferințe popoarelor im
plicate, se soldează cu numeroase 
victime omenești și importante dis
trugeri materiale, afectează profund 
programele de dezvoltare ale acestor 
state, confruntate și așa cu nu pu
ține dificultăți. Practica anacronică, 
profund periculoasă, de folosire a 
forței pentru rezolvarea problemelor 
in susnensie, de recurgere la pre
siuni și amestec în zonele • respecțive 
nu face decît să complice lucrurile, 
să prelungească suferințele nopoare- 
lor respective. Or, întreaga experien
ță istorică dovedește că folosirea 
forței generează permanent violență, 
duce la ascuțirea încordării.

Așa cum a subliniat nu o dată țara 
noastră, rezolvarea prin mijloace 
pașnice a diferendelor internaționale 
nu constituie un deziderat de natură 
subiectivă ; dimpotrivă, ea este o ne
cesitate obiectivă, un imperativ 
esențial al coexistenței pașnice. în 
condițiile in care, ca rezultat al dez
voltării istorice, lumea de azi oferă 
imaginea unei mari diversități de 
state, atît de diferite ca dimensiuni,' 
orânduire social-politică, nivel de 
dezvoltare economică, orientare poli
tică, reprezintă un comandament de 
prim ordin ca între toate aceste sta
te să se instaureze re’ații de bună 
conviețuire, de pace, de înțelegere. 
Iar suportul acestor relații îl repre
zintă stricta respectare a principiilor 
independentei și suveranității națio
nale, egalității în drenturi. neames
tecului în treburile interne, avanta
jului reciproc, renunțării la folosirea 
forței sau la amenințarea cu -forța, 
afirmarea dreptului Imprescriptibil 
al fiecărui popor de a fi stăpîn pe 
destinele proprii și bogățiile sale na
ționale. Din înseși aceste principii, 
care formează un tot unitar, indivi
zibil, decurge necesitatea tratative
lor, a dis-uțiilo- directe, ca unica 
metodă rațională de soluționare a 
diferendelor.

în concepția umanistă și profund 
realistă a președintelui României. 

oricît de complicate și grele ar fl 
problemele aflate in discuție, oricit 
de îndelungate ar fi tratativele, ele 
sint preferabile conflictelor militare, 
în cel mai rău caz, cum spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu, vor avea 
diplomații mai mutt de lucru, vor 
dormi nopți mai puține, dar este mai 
bine așa, decit să se verse singe și 
să cadă morți, decit să se distrugă 
oameni și bunuri materiale. Calea 
negocierilor este singura cale rațio
nală, singura care servește interese
lor fiecărui popor, intereselor gene
rale ale dezvoltării și păcii. încheie
rea cu succes a reuniunii general-eu- 
ropene de la Madrid, duoă trei ani 
de negocieri dificile și deosebit de 
complicate, dovedește, o dată mai 
muit. c-ă, chiar și in condiții inter
naționale complexe, este pasibil ca 
prin negocieri să se depășească orice 
problemă și să fie găsită calea cola
borării și înțelegerii.

însemnătatea creării unei 
comisii permanente pentru 
bune oficii, mediere și con*  
ciliere. conformitate cu acest 
postulat, țara noastră a fost și este de 
părere că, în împrejurările actuale, 
una dintre direcțiile esențiale de ac
țiune a Organizației Națiunilor Uni
te o constituie tocmai atenția priori
tară pe care organizația mondială este 
chemată să o acorde în ansamblul 
preocupărilor sale abolirii politicii 
de forță și amenințare cu forța, pen
tru a determina renunțarea cu de- 
săvîrșire la folosirea căilor militare 
în rezolvarea problemelor internațio
nale, în acest fel ea îndeplinindu-și 
una din menirile esențiale pentru 
care a fost creată. Este adevărat. 
Carta O.N.U. a consemnat principiul 
reglementării prin mijloace nașnice 
a diferendelor printre principiile 
fundamentale ale relațiilor dintre 
statele lumii, iar ulterior o serie de 
documente internaționale au adus 
completări importante și au dezvol
tat acest principiu. Viața a arătat 
însă că, în pofida acestor prevederi, 
țieseori s-a recurs la soluții bazate 
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pe forță, că mecanismele șl proce
durile de reglementare a diferende
lor prevăzute în Carta O.N.U. n-au 
dat, în unele cazuri, rezultatele scon
tate.

înscrierea de către țara noastră, 
încă din 1979, pe ordinea de zi a 
Adunării Generale a O.N.U. a punc
tului privind „Reglementarea pașni
că a diferendelor dintre state", punct 
reluat și la sesiunea din acest an, a 
pornit tocmai de la necesitatea pu
nerii mai bine in valoare a posibili
tăților pe care*  le oferă O.N.U. pen
tru a acționa mai riguros și mai efi
cient in direcția prevenirii și solu
ționării pe baze juste și durabile a 
conflictelor dintre state. „Declarația 
privind reglementarea pașnică a di
ferendelor internaționale", adoptată 
prin consens la sesiunea precedentă, 
din Inițiativa țării noastre, la care 
s-au raliat numeroase state ale orga
nizației, a fost unanim apreciată ca 
aducind îmbunătățiri și completări » 
sutwtanțiale conținutului acestui im
portant principiu al dreptului inter
național.

De o deosebită importanță In aceas
tă direcție este propunerea formu
lată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Ia Conferința Națională a partidului 
privind crearea în eadrul O.N.U. a 
unui organism special pentru bune 
oficii, mediere și conciliere. împreu
nă cu Filipine și Nigeria, țara noas
tră a prezentat actualei sesiuni a 
Adunării Generale un document de 
lucru cu privire la crearea unei co
misii permanente nentru bune oficii, 
mediere $( conciliere, care să acțio
neze pentru soluționarea pe calea 
tratativelor, a conflictelor și a ori
căror altor probleme dintre state. în 
concepția t.ării noastre, această co
misie ar oferi nu numai cad-ul pro
pice găsirii căilor și mijloace’or 
practice de rezolvare pe cale pașnică 
a diferendelor existente, dar ar urma 
să aibă un rol activ în prevenirea 
izbucnirii unor stări de încordare și 
conflict. Faptul că acest organism ar 
fi deschis participării tuturor state
lor membre ale organizației va fl de 
natură să mărească încrederea aces
tora în capacitatea O.N.U. de a-și în
deplini funcțiile sale în domeniul 
menținerii păcii și securității inter
naționale, transformând in regulă 
generală utilizarea de către toți 
membrii organizației a cadrului ofe
rit de organizație pentru reglemen
tarea pașnică a diferendelor.

Promovind aceste inițiative. Româ
nia, oreședintele Nicolae Ceaușescu 
au adresat din nou tuturor statelor 
șl popoarelor chemarea de a depune 
toate eforturile centru reluarea 
cursului spre destindere si îmbună
tățirea climatului internațional, pen
tru reglementarea problemelor liti
gioase exclusiv prin tratative, aceas
ta fiind singura cale care corespunde 
cerințelor sunreme ale salvgardării 
și consolidării păcii în întreaga lume.

Radu BOGDAN


