
LA INVITAȚIA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
locotenent-colonel Mohamed Khouna Ould Haidalla, președintele Comitetului 
Militar de Salvare Națională din Republica Islamică Mauritania, șef al statului,

va efectua o vizită nficială de prietenie în țara noastră
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, locotenent-colo- 
nel Mohamed Khouna Ould Haidalla,

președintele Comitetului Militar de 
Salvare Națională din Republica Isla
mică Mauritania, șef al statului, va

efectua o vizită oficială de prietenie 
în tara noastră in a doua decadă a 
lunii noiembrie 1983.
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PLENARA COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Luni, 14 noiembrie, au început, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

; secîetar general al Partidului, Comunist 
Român, lucrările PîeearSi_Caniitetului 

i Central al Partidului Comunist Român. 
| Participant au păstrat un moment de 

reculegere în memoria tovarășului Valter 
Roman, membru al C.C. al P.C.R., activist 
din ilegalitate, care a încetat din viață in 
perioada ce a trecut de la ultima plenară.

La propunerea Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., plenara a adop
tat în unanimitate următoarea ordine 
de zi :

1. Proiectul Planului național unic de 
dezvoltare economico-socială a Republi
cii Socialiste România pe anul 1984;

2. Proiectul Planului de dezvoltare a a- 
griculturii și industriei alimentare, gospo
dăririi apelor și silviculturii pe anul 1984 ;■ 

• Proiectul Planului .financiar centrali
zat al economiei naționale și proiectul 
Bugetului de stat pe anul 1984 ;

4. Programul privind creșterea mai ac
centuată a productivității muncii și per
fecționarea organizării și normării muncii 
in perioada 1983—1985 și pînâ în 1990 ;

5. Programul privind îmbunătățirea ni
velului tehnic și calitativ al produselor, re
ducerea consumurilor de materii prime, 
de combustibili și energie și valorificarea 
superioară a materiilor prime și materia-

lelor în perioada 1983-1985 și pînâ in 
1990;

6. Programul privind aplicarea măsuri
lor de autoeonducere și autoaprovizionare 
pentru asigurarea unei bune aprovizionări 
a populației cu produse agroalimentare 
și bunuri industriale de consum pe pe
rioada 1 octombrie 1983 — 30 septembrie 
1984.

La lucrările plenarei participă, ea invi
tați, primi-secretari ai comitetelor județene 
de partid, cadre din ministere, instituții 

centrale și organizații de masă, redactori- 
șefi ai presei centrale care nu sînt mem
bri ai C.C. al P.C.R.

Lucrările plenarei continuă.

Sedinia Comitetului

Țărănimea — într-un gînd 
și într-o voinfă pentru Unire
întreaga existență a românilor în

vederează că masele populare sînt 
acelea care au dat individualitate 
specifică și proeminentă istoriei 
noastre, au făcut din statornicia și 
temeinicia in vatra strămoșească o 
unică operă de creație, de vigoare și 
relief spiritual. Ele au fost marele 
suport al unității neamului, al pola
rizării energiilor și voinței necur
mate a tuturora de a trăi o viață na
țională proprie, în cadrele firești ale 
aceluiași corp politic statal de sine 
stătător. Prin masele populare, ma
rile valori ale istoriei noastre — ve
chimea, stabilitatea și continuitatea 
ascendentă, unitatea de neam, apoi 
unitatea națională, originalitatea spi
rituală — iși capătă accepțiunile de
pline,

împotrivirea țărănimii față de a- 
păsarea exploatării, năzuința fier
binte spre libertate șl independență' 
i-au Încordat puterile, au făcut-o să 
se exprime ca factor robust de pro
gres și civilizație, ea constituind ex
presia inmănuncherii idealurilor fun
damentale — sociale șl naționale — 
ele poporului nostru. „Multă vreme, 
de-a lungul milenarei existențe a 
poporului nostru — relevă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — țărănimea a 
reprezentat oea mal Importantă for
ță a progresului social, purtătoarea 
năzuințelor de neatirnare și a senti
mentului de demnitate națională. Ea 
alcătuia oastea vitează a Iul Decebal 
— marele erou al dacilor, principala 
forță a armatei lui Miroea cel Bă- 
trîn, Ștefan cel Mare, Mihai Vitea
zul, Tudor Vladimirescu. Avram 
Iancn ; ea a dus greul bătăliilor pen
tru unirea țărilor române, pentru 
cucerirea independenței, pentru în
chegarea statului național unitar ro
mân".

Unirea politică a Moldovei, Tran
silvaniei și Țării Românești in 1 600, 
de o deosebită semnificație istorică și 
cu un puternic ecou in spiritualita
tea românească de după aceea, si
tuează In centrul ei. ca marele fău
rar. masele țărănești, care erau, de 
fapt, tara însăși. Țărănimea a fost 
baza oștirii lui Mihai Viteazul, ei i 
se datorează, cel dinții, vestita iz- 
bîndă antiotomană de la Călugăreni, 
din august 1593. oea de la Șelimbăr,

Prof. univ. dr.
Constantin CORBU

din 1599 și tot țărănimea a fost lian
tul acestei Uniri.

Aspirațiile și lupta țărănimii au 
constituit elementul esențial în gră
birea ivirii zorilor epocii modeme și 
apoi în edificarea noii epoci. Masele 
țărănești au fost factorul de bază al 
luptei împotriva dominației străine, 
al făuririi unor mari acte naționale

1918-1983
și sociale care au așezat România pe 
temelii moderne. Patriotismul fără 
margini de care ea a dat dovadă 
de-a lungul istoriei, spiritul său re
voluționar au adus-o mereu în prim- 
planul luptei pentru libertate și uni
tate statală, i-au conferit un rol de
cisiv în mișcarea de eliberare socia
lă, în lupta pentru unitate și liber
tate națională.

Ridicarea țăranilor de su-b condu
cerea lui Horea. Cloșca si Crișan. de
clanșată cu cinci ani înaintea revolu
ției franceze a anului 1789, avea să 
îmbine caracterul antifeudal, de e- 
mancipare socială, cu cel național, 
de eliberare de sub dominația stră
ină și de unire a românilor.

Revoluția de la 1821, eondusă de 
Tudor Vladimirescu, situează țără
nimea ca forță socială centrală, cu

rol principal în cadrul evenimente
lor. Prin programul său, prin forțele 
participante, prin organizare și con
secințe, ridicarea de la 1821 a însem
nat o aprofundare și o dezvoltare a 
momentului 1784 in condițiile sociale 
și politice proprii unei noi etape is
torice. în ideea de a forma un front 
comun al românilor in vederea im
punerii independenței depline, și, pe 
această bază, a realizării unirii na
ționale, conducătorul revoluției a 
contat pe sprijinul moldovenilor. Iar 
țăranii de peste munți erau încre
dințați câ, după victoria revoluției 
în Țara Românească, țăranii de aici, 
în frunte cu Tudor, vor trece în 
Transilvania și îi așteptau cu dra
goste.

Revoluția de la 1848 avea să releve 
conștiința maselor țărănești și oră
șenești, elanul lor de luptă pentru 
emancipare națională și socială, pen
tru unitate statală. Ea a pus în re
lief uriașul potențial al poporului 
nostru, receptivitatea lui la ideile 
inovatoare, de progres, năzuința vie 
spre dreptate și libertate socială și 
națională. Prin masele țărănești, în 
primul rind prin cei 40 000 care au 
luate parte la adunarea de la Blaj, 
a răsunat atit de răspicat idealul 
unanim : „Noi vrem să ne unim cu 
Țara !“.

în preajma formării statului na
tional român prin unirea Moldovei șî 
Munteniei, angajarea țărănimii In 
efervescența social-politică a fost, 
ca și la 1784, 1821 și 1848, o an
gajare de masă, care a dina
mizat integral lumea satelor. Iar 
în zilele lui ianuarie 1859, cînd la 
București avea să se pecetluiască 
Unirea, masele populare din Capi
tală. lucrători, calfe, meșteșugari, ne
gustori, șl, alături de ei, miile de ță
rani, nu numai din oreaima Bucureș
tilor. ci și din locuri mai îndepărtate, 
au constituit un sprijin decisiv pen
tru reconfirmarea Unirii pe care o 
acreditaseră prin reprezentanții lor 
în adunările ad-hoc.

Victoria în marele război pentru 
Independenta deplină a României iși 
are în primul rind resorturile în ță-
(Continuare în pag. a II-a)

TOȘANI ;

Noi capacități 
de producție

în cadrul întreprinderii de 
utilaje și piese de schimb din 
Botoșani au intrat în funcțiune 
două noi capacități de producție, 
într-una dintre acestea se vor 
realiza anual mașini-unelte 
pentru prelucrarea metalelor in 
valoare de aproape 100 milioane 
lei, iar in cealaltă — 10 000 elec- 
tropompe centrifugale destinate 
in principal înfăptuirii lucrărilor 
cuprinse în programul național 
pentru asigurarea unor produc
ții agricole sigure și stabile. 
(Silvestri Ailenei, coresponden
tul „Scinteii").

MUREȘ: Apartamente 

peste plan
în aceste zile, constructorii 

mureșeni depun eforturi susți
nute pentru încheierea, Înainte 
de termen, a planului ne 1983. 
în perioada care a trecut din 
acest an, ei au predat „la cheie" 
2 403 apartamente, cu peste 100 
apartamente în plus fată de 
sarcinile de plan. în aceeași pe
rioadă au fost puse la dispoziția 
oamenilor muncii spatii comer
ciale și de prestări servicii în
mulțind aproape 5 000 metri pă- 
trati. Alte 785 de apartamente, 
aflmdu-se in stadii finale de 
execuție, vor fi date în func
țiune in perioada Imediat urmă
toare. (Gh. Giurgiu, corespon
dentul JSdnteii").

IAȘI: Cu sarcinile anuale 

la export îndeplinite
Colectivul de muncă de la în

treprinderea mecanică „Bucium" 
din Iași raportează că și-a ono
rat în Întregime, Înainte de ter
men, obligațiile înscrise în con
tractele încheiate in acest an cu 
partenerii de peste hotare. 
Acest harnic colectiv de oameni 
ai muncii urmează să livreze în 
plus la export, pină la sfîrșitul 
anului, mărfuri în valoare de 
peste 5 milioane lei. (Manole 
CorcacI, coresoondentul „Scin
teii"),

Politic Executiv
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, a 
avut loc luni, 14 noiembrie, ședința Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

In cadrul ședinței au fost dezbătute și aprobate 
PROIECTUL PLANULUI FINANCIAR CENTRA
LIZAT AL ECONOMIEI NAȚIONALE ȘI PROIEC
TUL BUGETULUI DE STAT PE ANUL 1984.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apre
ciere contribuției esențiale Ia fundamentarea și 
elaborarea acestor documente a tovarășului Nicolae 
Ceaușesau, sub a cărui îndrumare nemijlocită s-a 
desfășurat întreaga activitate de planificare eco- 
nomico-financiară pe anul 1984, ce asigură înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, privind dezvol
tarea economiei naționale și ridicarea, pe această 
bază, a nivelului de trai al poporului. Comitetul 
Politic Executiv a subliniat că nivelul indicatorilor 
financiari, modul de constituire și utilizare a resur
selor financiare, pe fiecare titular de plan, se ba
zează pe ridicarea mai accentuată a productivității 
muncii, sporirea eficienței fiecărui leu investit sau 
cheltuit, reducerea mai substanțială a cheltuielilor 
de producție, îndeosebi a celor materiale, aplicarea 
unui regim sever de economii în toate domeniile 
de activitate, consolidarea echilibrului bugetar, fi- 
nanciar-monetar și valutar, pe întărirea ordinii și 
disciplinei în utilizarea fondurilor statului.

S-a evidențiat că prevederile înscrise în proiectul 
Bugetului de stat asigură resursele financiare ne
cesare pentru dezvoltarea, pe mai departe, a tuturor 
ramurilor economiei naționale, în conformitate cu 
sarcinile și prioritățile stabilite în planul economic. 
In același timp a fost relevat faptul că dimensio
narea veniturilor și cheltuielilor pentru anul 1984 
permite stabilirea echilibrului financiar numai pe 
seama resurselor interne.

Comitetul Politic Executiv a cerut ca Ministerul 
Finanțelor împreună cu Comitetul de Stat al Pla
nificării, băncile, celelalte organe centrale să anali
zeze sistematic modul în care se înfăptuiește buge
tul de stat și să stabilească măsurile ce se impun 
pentru realizarea prevederilor acestuia, pentru uti
lizarea cu maximum de eficiență a fondurilor mate
riale și bănești, pentru creșterea rentabilității și 
beneficiilor fiecărei unități economice.

în ce privește proiectul Planului financiar cen
tralizat al economiei naționale pe amil 1’984, Comi
tetul Politic Executiv a indicat guvernului, consili
ilor populare, centralelor și întreprinderilor să ac
ționeze cu -hotărîre pentru realizarea integrală a 
prevederilor sale, pentru întărirea controlului fi- 
nanciar-bancar în toate sectoarele de activitate. 
Fiecare întreprindere și unitate economică trebuie 
să se înscrie în mod obligatoriu în prevederile sta
bilite privind vărsarea veniturilor la bugetul de 
stat. în mod deosebit, Comitetul Politic Executiv a 
cerut guvernului să analizeze situația financiară a 
unităților cooperatiste și să întocmească un pro
gram concret care să asigure creșterea veniturilor 
acestora, reducerea cheltuielilor, mai buna gospodă
rire a fondurilor materiale și bănești, ridicarea efi
cienței economice.

In continuare, în cadrul ședinței, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU A PREZENTAT O IN
FORMARE IN LEGĂTURĂ CU VIZITA OFICIA
LA DE PRIETENIE EFECTUATĂ IN ȚARA 
NOASTRĂ, IN PERIOADA 2—4 NOIEMBRIE, DE 

•TOVARĂȘUL MIKA ȘPILIAK, PREȘEDINTELE 
PREZIDIULUI REPUBLICII SOCIALISTE FEDE
RATIVE IUGOSLAVIA.

apreciere intîlnirii dintre cei doi șefi de stat, care se 
înscrie ca un moment de seamă al dialogului tra
dițional româno-iugoslav la nivel înalt, cu un rol 
hotărîtor în dezvoltarea tot mai puternică a cola
borării dintre partidele, țările și popoarele noastre, 
atit pe plan bilateral, cit și In sfera vieții interna
ționale.

Comitetul Politic Executiv a subliniat, eu satis
facție, că rezultatele rodnice ale convorbirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mika Șpiliak iși 
găsesc expresie în Declarația comună româno-iu- 
goslavă, document care reafirmă voința ambelor 
părți de a amplifica și aprofunda bunele raporturi 
dintre România și Iugoslavia, ce reprezintă un 
exemplu de conlucrare între două țări socialiste, 
vecine și prietene.

A fost relevată importanța înțelegerilor conveni
te de cei doi președinți cu privire la extinderea, în 
continuare, a cooperării economice româno-iugo- 
slave, intensificarea și diversificarea schimburilor 
comerciale, realizarea unor acțiuni de colaborare 
pe terțe piețe. S-a evidențiat, totodată, însemnăta
tea acordului celor două părți de a îmbogăți con
ținutul conlucrării pe tărimul științei, culturii, în- 
vățămintului și în alte domenii de activitate.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că dezvol
tarea multilaterală a relațiilor româno-iugoslave, 
întărirea și promovarea lor continuă corespund 
intereselor de progres ale popoarelor noastre, slu
jesc cauzei păcii și colaborării în Balcani, în Eu
ropa și în întreaga lume.

A fost reliefată semnificația deosebită a schim
burilor de păreri dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Mika Șpiliak într-o serie de probleme actuale ale 
vieții internaționale. Comitetul Politic Executiv a 
relevat cu satisfacție hotărîrea României și Iugo
slaviei, exprimată de cei doi președinți, de a con
lucra tot mai strîns pe arena internațională, de a 
milita ferm pentru realizarea dezarmării, în primul 
rind a dezarmării nucleare, pentru oprirea ampla
sării de noi rachete eu rază medie de acțiune în 
Europa, retragerea și distrugerea celor existente, 
pentru preîntâmpinarea unui război atomonuclear.

A fost pusă, de asemenea, în evidență însenină- ț 
tatea hotărîrii României și Iugoslaviei de a acționa j 
pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale și multilate
rale între țările balenniee1, 'pentru >reăr&a unor zone ' 
ale păcii și colaborării, fără arme nucleare și baze i 
militare străine, în Balcani, precum și în alte părți 
ale continentului nostru, pentru edificarea unui 
climat de securitate, încredere și cooperare în Eu
ropa și în întreaga lume, pentru soluționarea pe 
cale pașnică a tuturor conflictelor și problemelor 
litigioase dintre state, pentru lichidarea subdezvol
tării și instaurarea unei noi ordini economice in
ternaționale, pentru promovarea fermă a politicii 
de independență, de colaborare și pace.

Aprobînd în unanimitate rezultatele și concluziile 
la care s-a ajuns cu prilejul convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Mika Șpiliak, Comi
tetul Politic Executiv a stabilit măsuri pentru 
transpunerea în viață a înțelegerilor convenite, 
pentru realizarea, în bune condiții, a obiectivelor 
de colaborare româno-iugoslave, în folosul și spre 
binele țărilor și popoarelor noastre, vecine și prie
tene, al cauzei socialismului și păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de ase
menea, probleme curente ale activității de partid 
și de stat.Cuvmtul ferm al generației viitorului în numele viitorului

O mare coloană, în marș. O adevărată revărsare de 
tinerefe pe marile bulevarde, intr-o zi de toamnă bucu- 
reșteană. Au fost peste 100 000 : muncitori, țărani, inte
lectuali, elevi fi studenți, brigadieri pe șantierele na
ționale ale tineretului. Au venit din toată Capitala : din 
întreprinderi, din instituții, din șc'oli, din facultăți.' Au 
venit din toată țara, fiind desemnați de participanții la 
adunările tineretului ce au avut loc in județe, din ini
țiativa Uniunii Tineretului Comunist, Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din România și Organizației 
Pionierilor. Purtau drapele și pancarte multicolore, 
scandau lozinci. Pe toți i-a unit gindul că generația 
lor, poate că in primul rind generația lor, are și această 
mare răspundere : de a se ridica in apărarea păcii.

...Omenirea trece printr-un moment greu al istoriei 
sale. Deasupra Europei, deasupra lumii întregi se adună 
nori negri. Deși continentul nostru este de mult supra
saturat de arme, planează grav pericolul ca, la finele 
acestui an, tragica lui „zestre" nucleară să sporească și 
mai mult prin amplasarea de noi rachete cu rază medie 
de acțiune, tn aceste împrejurări ce îngrijorează în
treaga omenire, chemările înflăcărate ale președintelui 
țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Apelul F.D.U.S. au 
dat o pregnantă expresie marelui imperativ al vremu
rilor noastre de a se face totul in vederea înlăturării 
primejdiei nucleare, apărării dreptului suprem al oa
menilor, al popoarelor la pace, la viață.

Marșul tineretului, care a succedat 
lnsuflețitoarelor adunări din între
prinderi și instituții, unități agricole, 
școli și facultăți, din orașe și sate, 
într-un cuvint marilor manifestări 
pentru dezarmare și pace ale între
gului nostru popor, s-a constituit, 
astfel. Intr-un vibrant răspuns ia 
aceste chemări. Cei peste o sută de 
mii de tineri participanți și-au unit 
voințele cu ale întregului popor, re- 
afirmînd nețărmurita lor adeziune la 
strălucitele inițiative, pătrunse de un 
profund umanism, ale României, ale 
președintelui ei pentru eliberarea 
continentului de primejdia distruge
rii nucleare, pentru oprirea cursei 
Înarmărilor, pentru soluționarea nu
mai și numai pe calea tratativelor a 
marilor probleme ale lumii de azi.

Toate aceste manifestări. în care se 
integrează firesc marșul tineretu
lui, ilustrează viguros una dintre rea
litățile fundamentale ale societății 
noastre : coeziunea puternică a în
tregului popor, de la vîrstnici la ti
neri și pină la copii, care se manifes
tă ca un tot omo’en in slujba marii 
eauze a păcii, a înfăptuirii dezarmă
rii, înlăturării primejdiei unei ca
tastrofe nucleare in Europa și in 
întreaga lume.

Prin întreaga desfășurare a acestei 
grandioase manifestări, prin cuvinte
le vibrante ale Mesajului adresat de 
participant) tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin gîndurile exprimate 
de la tribuna impresionantei adunări

de la Palatul sporturilor șl culturii, 
prin lozincile scandate și pancartele 
purtate de demonstranți a fost pusă 
încă o dată in evidentă unitatea de

Grandioasa 
manifestare 

„TINERETUL 
ROMÂNIEI 
DOREȘTE 
PACEA"

granit a tineretului nostru, ca și a În
tregului popor român, in jurul parti
dului. al secretarului său general, in 
neobosita sa activitate consacrată 
salvgardării păcii, civilizației umane.

în acest spirit, șl-a găsit pregnan
tă expresie în Mesaj recunoștința 
fierbinte fată de grija părintească a 
partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru crearea celer mai

bune condiții de muncă și învă
țătură, de afirmare plenară in y-ata 
societății, de asigurare a unui viitor 
pașnic, senin, ferit de amenințarea 
unui război nimicitor.

Toate adunările și mitingurile ti
neretului desfășurate pe Întregul 
cuprins al patriei, care au culminat 
eu marșul din Capitală, pun in lu
mină in al ta maturitate politică, 
gradul ridicat de răspundere civică 
proprii tinerei generații a României 
socialiste. Educată și formată de 
partidul comunist, de organizațiile 
revoluționare de tineret, generația 
tinără a patriei face dovada capaci
tății sale de dlscernâmînt, de pro
fundă înțelegere a marilor primejdii 
pe care le generează cursa vertigi
noasă a înarmărilor, proiectele de 
amplasare a noilor rachete nuclea
re în Europa. Alături de întregul 
popor, tinerii din țara noastră sint 
conștienți că, departe de a contribui 
la întărirea securității, acumulările 
de noi arme nucleare vor accentua 
insecuritatea, vor spori în și mai 
mare măsură pericolul unei confla
grații atomice, punlnd sub semnul 
întrebării înseși viața și civilizația 
întregii planete. Tocmai de aceea, 
cu vigoarea caracteristică vîrstel 
sale, tineretul României socialiste a 
cerut și cere cu toată fermitatea să 
I

Adrian VASILESCU
(Continuare in pag. a Ul-a)



PAGINA 2 SCÎNTEIA — marți 15 noiembrie 1983

r
InANUL 1984 ‘

■■Adunările generale ale oamenilor muncii dezbat sarcinile de plan pe anul viitor, adoptind măsuri pentru îndeplinirea lor in cele mai bune condiții
Pentru accelerarea ritmului de lutru pe șantiere In forul autoconducerii muncitorești s-a afirmat răspunderea colectivului

Mal întâi iată, succint, cîteva 
rezultate .Ja zi*  prezentate în adu
narea generală a oamenilor mun
cii din' această mare unitate de 
montaj din cadrul Ministerului 
Construcțiilor Industriale : de la 
începutul anului, volumul utilaje
lor montate se ridică la 34 000 tone, 
ponderea detinînd-o șantierele 
noilor capacități din industria chi
mică. Ca urmare a eforturilor de
puse de montori pe șantiere. în a- 
cest an au fost puse în funcțiune 
114 obiective si capacități produc
tive, dintre care 23 înainte de ter
men.

Ce sarcini revin trustului în ul
timele luni ale anului 1983 si în 
anul viitor 7 In primul rind. este 
vorba de terminarea montajului și 
asigurarea condițiilor de începere 
a producției, pînă la 31 decembrie 
ax.. la alte 60 de capacități im
portante. Planul pe anul viitor 
prevede o creștere apreciabilă a 
sarcinilor încredințate trustului. Ne 
referim. îndeosebi, la volumul de 
utilaje si echipamente — 82 009 
tone — precum si la cel de con
ducte tehnologice — 72 000 tone — 
ce trebuie montate. Cele mai mari 
volume de lucrări sînt de executat 
pe platformele chimiei din Pitești. 
Craiova si Drobeta-Turnu Severin. 
Numărul obiectivelor si capacități
lor planificate să intre în funcțiune 
în anul 1984 depășește 250. marea 
lor majoritate avînd o Însemnătate 
deosebită pentru economia națio
nală.

Din dezbaterile adunării genera
le am desprins cîteva opinii le
gate de direcțiile prioritare de ac
țiune pentru îndeplinirea în bune 
condiții a acestor sarcini : 

„Preocupările vizind lichidarea 
•tocurilor de utilaje nemontate 
si-au dovedit pînă acum o certă 
eficientă. De aceea, este necesar ca 
si în ultima perioadă a acestui an 
să situăm în centrul âtentiei noas
tre eforturile pentru montarea uti
lajelor aflate în stoc. Ca atare, va 
trebui să adoptăm noi măsuri de 
accelerare a ritmului de lucru pe 
șantierele unde sînt localizate 
stocurile cele mal mari — cele ale 
combinatelor de celuloză ei hîrtie 
din Dej si Brăila, pe platformele 
industriei chimice din Drobeta- 
Turnu Severin. Calafat. Craiova, 
Făgăraș. Râmnicu Vilcea. Midia-, 
Năvodari și Borzești". (Nieoiaa 
Tatu, inginer-sef al Grupului de 
•antiere Pitești).

„Nivelul deosebit de exigent al 
indicatorilor economici și, în spe
cial, al productivității muncii pe 
•nul 1984. corelat cu faptul că, in

mod inerent, vom fi confruntați cu 
o serie de greutăți datorate perioa
dei mai lungi de asimilare în 
fabricația curentă a unor noi sor
timente de materiale, ne obligă ca, 
încă din aceste zile, să acționăm 
hotărît pentru pregătirea cit mai 
bună a lucrărilor de investiții din 
anul viitor. In acest sens, va trebui 
să efectuăm analize temeinice ale 
documentațiilor de execuție, să ela
borăm din timp și detaliat proiec
tele de montaj pentru stabilirea ce
lor mai adecvate tehnologii de lu
cru și materiale de construcții, ori- 
entindu-ne cu precădere spre folo
sirea materialelor aflate în stoc sau 
în producția curentă", (ing. Nicolae 
Trandafir eseu, directorul Grupului

La Trustul de montaj 
pentru utilaje chimice 

din București

de șantiere de montai de la Combi
natul petrochimic Midia-Năvodari).

„O problemă cu implicații deose
bite asupra ritmului de lucru pe 
șantiere Constă în asigurarea la timp 

a întregului necesar de mijloace de 
transport, în primul rind a tractoa
relor și trailerelor. Este necesară 
completarea rapidă a parcului de 
tractoare rutiere, diminuat conside
rabil in ultimii ani prin casările 
făcute. De asemenea, o bună parte 
din tractoarele aflate în exploatare 
se află într-un stadiu avansat de 
uzură tehnică, producînd dificultăți 
serioase pe șantiere. Considerăm 
că. printr-o colaborare mai strîtîsă 
cu centrala noastră de mecanizare 
și cu sprijinul operativ al farurilor 
de resort din ministerul nostru, 
avem toate condițiile să rezolvăm 
rapid și corespunzător această pro
blemă". (Romeo Findrihan, direc
torul Grupului de șantiere Brăila).

DIN MASURILE HOTARITE 
DE ADUNAREA GENERALA
• Urmărirea riguroasă a asigu

rării fronturilor de lucru, în core
lare cu stocurile de utilaje existen
te și programele de livrări, mai cu 
seamă pe platformele de investiții 
de la Midia-Năvodari. Drobeta- 
Turnu Severin. Dej. Giurgiu si 
Craiova.
• Concentrarea mijloacelor teh

nice și materiale, precum și a for

ței de muncă pentru finalizarea șl 
recepționarea tuturor lucrărilor 
care condiționează punerea în 
funcțiune a capacităților planifi
cate în trimestrul IV a.c. și în anul 
1984.
• Terminarea acțiunii de elabo

rare a normativelor pentru contro
lul calității lucrărilor pe faze și 
operații, cu stabilirea responsabili
tăților la toate nivelurile. In acest 
scop, se vor înființa în cadrul gru
purilor de șantiere și șantierelor 
„vitrine ale calității", în care vor 
fi prezentate sugestiv cazurile de 
abateri de la normele prevăzute, 
precum șl eventualele implicații ale 
acestora asupra siguranței, durabi
lității și funcționării noilor insta
lații.
• Analiza decadală a modulul în 

care se aplică măsurile prevăzuta 
în programele speciale privind re
ducerea cheltuielilor la 1000 lei 
producție și creșterea productivită
ții muncii, care urmează să spo
rească anul viitor cu cel puțin 15 la 
sută.

Cristian ANTONESCU

Analiză exigentă, program concret de acțiune pentru sporirea producției de țiței
Schela de producție petrolieră 

Sandra, județul Timiș, a rămas da
toare economiei naționale în acest 
an cu importante cantități de țiței 
si gaze utilizabile. Cauzele acestei 
situații necorespunzătoare se dato
rase în principal carențelor serioa
se ce s-au manifestat în organiza
rea și conducerea activității la ni
velul eșaloanelor de producție, a- 
baterilor de la disciplina muncii șl 
de la cea tehnologică, sprijinului 
insuficient acordat de forurile de 
resort si în primul rînd de Trus
tul de extracție-foraj Arad. Este 
meritul adunării generale a oame
nilor muncii din unitate de, a fl 
analizat aprofundat, cu spirit de 
răspundere neajunsurile care au 
generat o asemenea stare de lu
cruri si de a fi stabilit măsuri 
practice, eficiente pentru redresa
rea situației și asigurarea tuturor 
condițiilor In vederea realizării in
tegrale a sarcinilor de plan pe 
1984.

Crîtlctnd și recunosclndu-șl răs
punderea ce le revine fată de sla
ba preocupare privind exploatarea 
corespunzătoare a unor instalații, 
etalonarea sondelor, optimizarea

După Încheierea adunării gene
rale de la întreprinderea minieră 
Hunedoara, am discutat cu dr. ing. 
Vasile Golda, directorul unității, 
despre confuziile desprinse din 
dezbateri.

— Sarcinile de plan pe anul 1984 
— ne-a spus la Început directorul 
Întreprinderii — prevăd realizarea 
unei producții nete cu 12,5 la sută 
mai mare decît în acest an. care 
va fi obținută prin creșterea cu 20 
la sută a productivității muncii șl 
reducerea cu 55 de lei a cheltuie
lilor materiale la 1 000 lei produc- 
ție-marfă.

De fapt, de la aceste sarcini au 
pornit aproape toți vorbitorii, care 
ș-au referit in mod concret la as
pectele legate de desfășurarea în și 
mai bune condiții a producției și 
au făcut o serie de propuneri valo
roase. Bunăoară, minerul Gheorghe 
Tiran a relevat necesitatea crește
rii contribuției creației tehnice la 
rezolvarea problemelor creșterii 
productivității muncii, propunind 
și o temă practică — și anume, să 
se găsească soluții ca la tehnologia 
de extracție a minereurilor de fier 
cu felii orizontale ascendente să se 

gazliftulul, reducerea duratei de 
intervenții la sonde si. bineînțeles, 
întronarea unei discipline si or
dini desăvîrșite. vorbitorii au ară
tat că stă în puterea colectivului 
de Petroliști de aici de a îmbu
nătăți urgent activitatea de pro
ducție. Firește, cu condiția ca toți, 
de la director și pînă la cel mai 
nou încadrat în muncă, să-și facă 
datoria conștiincios, cu tragere de 
inimă, să aplice la timp și corect 
indicațiile și măsurile stabilite, să 
lupte pentru introducerea tehnolo
giilor moderne și a experienței va
loroase a fruntașilor, să dovedeas
că inițiativă Ia locul de muncă și 
maximă exigentă fată de cei ce în
calcă disciplina muncit

— Noi. cei din brigada • III-a 
de producție Satchinez — arăta 
maistrul Gheorghe Solea — ana- 
lizînd situația în care se află 
parcul de care răspundem, am gă
sit soluții să rezolvăm urgent pro
blemele de intervenții si reparații 
la cele 6 sonde inactive, astfel că 
Pînă la finele anului vom atinge 
nivelul planificat al producției. 
Ne-am propus, de asemenea, să 
mal Înființăm o formație de In

poată realiza ramblarea hidraulică 
a golurilor în locul ramblării ma
nuale, ceea ce ar avea ca efect 
creșterea cu 25 la sută a producti
vității muncii la această operație. 
Este o temă care va constitui pen
tru specialiștii minei un subiect de 
studiu. Dar propuneri Interesante

La întreprinderea miniera Hunedoara

au făcut și lăcătușul Petru Faur, 
inginerii Hie Raț și Ion Bîrsan ș.a. 
Se poate spune că în forumul auto- 
conducerii noastre muncitorești 
s-au afirmat puternic răspunderea 
și inițiativa colectivului nostru, 
care și-au găsit ilustrarea în pro
funzimea dezbaterilor. în propu
nerile făcute, în programul de mă
suri și acțiuni adoptat. Prin în
treaga sa desfășurare, adunarea ge
nerală a demonstrat hotărirea una
nimă a minerilor noștri de a în
cheia anul 1983 cu rezultate cit mai 

tervenții pentru a scurta durata de 
repunere în funcțiune a sondelor. 
Iar prin școlarizare să ne asigu
răm numărul necesar de sondori- 
sefi. Solicităm însă sprijinul con
ducerii schelei în aplicarea pro
gramului de trecere a unor sonde

La Schela 
de producție petrolierâ 

Șandra — Timiș

în pomppj — procedeu nou la 
noi — care va asigura creșterea 
simțitoare a extracției de țiței.

Arătând că In ultima vreme pro
ducția zilnică de țiței a crescut de 
Ia 115 la 133 tone. Constantin 
Udrea. șef adjunct al brigăzii I de 
producție Varias, s-a referit și el la 
sondele care urmează să intre în 
pompaj. In acest sens, este nevoie 
ca proiectanții să Întocmească și să 
predea cit mai grabnic documenta
ția tehnică brigăzilor de producție. 
In legătură cu aceeași problemă. 

bune și de a pregăti exemplar pro
ducția anului 1984.

— Ce idei și soluții mai impor
tante s-au desprins pentru valori
ficarea mai eficientă a zăcăminte
lor pe care le exploatați 7

— Cu deosebită claritate s-a des
prins cerința promovării cu mal 

mult curaj a noilor tehnologii de 
extracție, în vederea creșterii mai 
accentuate a productivității mun
cii. Intrucît producția noastră este 
foarte importantă pentru metalur
gie, s-au stabilit măsuri pentru in
tensificarea lucrărilor de cercetare 
geologică, pentru atingerea para
metrilor proiectați la instalațiile de 
recuperare a fierului din iazul de 
decantare, ceea ce ne va da posibi
litatea să obținem în 1984, pe a- 
ceastă cale. , 22 000 tone de fier- 
mairfă, pentru Îmbunătățirea cali
tății producției prin reducerea cu 

maistrul Neculai Gheorghiu, de la 
brigada a III-a de producție Șan
dra, preciza că sînt condiții pentru 
trecerea la această tehnologie a 
unui număr de 10 sonde : „Ne lip
sesc însă echipamentele de pompaj, 
problemă pe care n-o putem rezol
va decît cu sprijinul ministerului 
de resort. în același timp este de 
datoria noastră să mărim numărul 
de formații de lucru centru repa
rații si intervenții, pentru că din 
lipsa acestora s-a prelungit durata 
de repunere în funcțiune a unor 
sonde. Chiar în săptămina aceasta 
noi vom înființa încă o astfel de 
formație". Un alt vorbitor, ing. Tu
dor Tudoroiu, de Ia stația de pom
pe Satchinez, referindu-se Ia creș
terea factorului final de recupera
re. a accentuat necesitatea intensi
ficării procedeului de injectare a 
apei Ia cît mai multe sonde. „Dar 
— a precizat el — ne lovim de o 
greutate si anume de lipsa unei in
stalații de frezat dopuri de ciment. 
Trustul nostru de la Arad, și dacă 
acesta nu poate, atunci ministerul 
trebuie să ne ajute în procurarea 
urgentă a acestei instalații, pentru 

10 la sută a diluțiel la minereurile 
de fier extrase. Deosebit de aceste 
măsuri de ordin tehnic, avem în 
vedere un program de acțiuni poli
tico-educative și organizatorice 
menite să întărească ordinea și dis
ciplina la toate locurile de muncă, 
Îndeosebi în privința respectării 
tehnologiilor și a normelor de teh
nică a securității muncit

— Care este stadiul pregătirii 
producției anului 1984 7

— Prin măsurile întreprinse pînă 
acum, precum și prin aplicarea ce
lor adoptate de adunarea generală, 
putem afirma cu toată răspunderea 
că sînt create condițiile necesare 
bunei desfășurări a producției în 
toate sectoarele și secțiile între
prinderii. Afirmația se bazează și 
pe faptul că au fost asigurate în în
tregime baza materială necesară, 
forța de muncă calificată în toate 
meseriile specifice și că dispunem 
de un corp tehnico-economic com
petent, de un colectiv de mineri și 
preparatori cu o bogată experiență.

Sabin CERBU
corespondentul „Scinteii*

că altfel măsurile prevăzute în le
gătură cu creșterea factorului final 
de recuperare rămîn doar pe hîr
tie".

întocmirea de grafice detaliate, cu 
termene și responsabilități precise, 
privind darea la timp și chiar mai 
devreme în exploatare a sondelor 
noi, amplificarea activității de re- 
condiționare a pieselor de schimb 
uzate șl de asigurare cu forte pro
prii a unor piese și repere noi. res
pectarea cu strictețe a planului de 
reparații capitale pentru fiecare in
stalație șl utilaj in parte au fost 
alte cîteva propuneri judicioase 
desprinse din dezbateri.

întărirea ordinii si disciplinei, re
ceptivitatea sporită față de aplica
rea tehnologiilor celor mai adecva
te la condițiile acestei zone petro
liere. ridicarea pregătirii profesio
nale a personalului muncitor si sta
bilizarea acestuia — sînt principa
lele căi stabilite de adunarea gene
rală care vor permite petroliștilor 
timișeni să-și onoreze exemplar 
sarcinile pe anul viitor.

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteii*

II
Producție record de cartofi 

pe terenuri considerate improprii

Lucrările agricole de toamnă au intrat în stadiul 
final. în seara zilei de 13 noiembrie mai era de 
recoltat sfecla de zahăr de pa aproximativ 2 000 
hectare și de transportat aproape 350 000 tone, can
titate aflată pe cîmp, in grămezi. De asemenea, mai 
sînt de adunat unele cantități de varză și rădăci- 
noase. Scăderea accentuată a temperaturii în în
treaga țară, generată de pătrunderea unor mase de 
aer rece din regiunea de nord a continentului, con
stituie un motiv in plus pentru ca. in cel mai scurt 
timp, întreaga recoltă ce se mai află încă pe cdmp 
să fie strînsă, transportată și depozitată.

Mai presus de orice, trebuie să se facă totul pen
tru a pune neîntârziat Ia adăpost întreaga recolta de 
sfeclă de zahăr aflată pe cimp, îndeosebi în jude
țele Dolj, Timiș, Arad, Mureș, Teleorman și Satu 
Mare. Este de datoria organizațiilor de partid de la 
•ate, a consiliilor populare comunale și conducerilor 
unităților agricole să acționeze cu mai multa fer
mitate pentru a fi transportate imediat toate pro
dusele aflate în cîmp, luind măsuri ca fiecare ca

mion și tractor cu remorcă să efectueze un număr 
cît mai mare de curse, să fie folosite toate atela
jele existente în comune.

Cel mai mare volum de lucrări a rămas de exe
cutat la efectuarea arăturilor adinei de toamnă. 
Pină în seara zilei de 13 noiembrie au fost arate 
82 la sută din suprafețele prevăzute. Cele mai mari 
restanțe se înregistrează în județele Dolj, Galați, 
Timiș, Giurgiu, Constanța, Arad, Bihor, Brașov, în 
care realizările se situează cu mult sub media pe 
țară. Prin folosirea din plin a tractoarelor, lucrin- 
du-se în schimburi de zi șl de noapte, arăturile 
adinei trebuie încheiate în cîteva zile. In acest scop 
este necesar să fie eliberate de resturi vegetale 
toate terenurile agricole, să fie acordată în perma
nență asistență tehnică de specialitate, iar mecani
zatorilor să li se asigure hrană caldă în cîmp.

Nici un efort nu trebuie precupețit pentru a fi 
puse grabnic la adăpost toate produsele care se 
mai află în cîmp, pentru a se încheia în cîteva zile 
arăturile adinei de toamnă în toate județele.

Arături pe timp de noapte la C.A.P. Lanurile — județul Brăila

CĂLĂRAȘI: Exemplele bune dovedesc 

că lucrările pot fi grabnic încheiate
în județul Călărași, recolta 

de sfeclă de zahăr a fost 
culeasă în Întregime. Au mai 
rămas doar 85 de hectare în 
cultură dublă în consiliile 
agroindustriale Boncea, Călă
rași, Cuza Vodă și Vlad Țe- 
peș, de pe care producția va 
fi strînsă zilele acestea. Dar 
cantitatea de sfeclă de zahăr, 
ce se află acum pe cîmp, în 
grămezi, este încă mare : 
12 700 de tone. Duminică și 
luni au participat la trans
portul produselor numeroși 
oameni ai muncii din între
prinderile municipiului Călă
rași și din Oltenița, elevi și. 
desigur, locuitorii satelor. Ca 
atare, această lucrare s-a în
cheiat în consiliile agroindus
triale Borcea. Budești. Mî- 
năstirea și Lehliu. Acum se 
lucrează intens la transpor
tul sfeclei de zahăr în con
siliile agroindustriale Că
lărași. Ciocănești. Dragalina.

Dragoș Vodă. Oltenița si Să- 
rulești.

La indicația comandamen
tului județean pentru agri
cultură, începind de dumini
că s-au organizat echipe for
mate din specialiști de la di
recția agricolă care verifică 
pe teren dacă s-au Încheiat 
recoltarea. depozitarea șl 
transportul sfeclei. Acțiunea 
s-a dovedit a fi de folos.

Pentru a fi ferită de in
temperii. sfecla ce a mal 
rămas de transportat a fost 
acoperită în întregime. Dar 
soluția obligatorie in vederea 
evitării pierderilor este tot 
transportarea de urgență a 
producției la bazele de recep
ție. în acest scop, comanda
mentul județean pentru agri
cultură a stabilit nominal 
sarcini de transport pe fie
care unitate agricolă în par
te și, totodată, a luat măsuri 
pentru asigurarea unui nu

măr suplimentar de camioa
ne de la I.T.A. și I.TlS.A.I.A.. 
astfel încât în două-trei zile 
să nu mai rămlnă nici o ră
dăcină de sfeclă pe cimp.

Intrucit în toate unitățile 
agricole se respectă întocmai 
indicațiile privind mobiliza
rea oamenilor și folosirea 
atelajelor, se realizează zil
nic cel puțin 4—5 curse. în 
ultimele zile. în consiliile 
agroindustriale Dragoș Vodă, 
Ciocănești, Cuza Vodă, Leh
liu și Sărulești s-au trans
portat cite 700 de tone pe zi, 
iar la nivelul județului — în
tre 4 000 și 6 000 de tone. 
Evoluția vremii impune ca. 
neîntârziat, întreaga recoltă 
de sfeclă de zahăr să fie 
transportată de urgență în 
depozitele fabricilor prelu
crătoare.

Rodica S1M1ONESCU
corespondentul „Scinteii*

ARAP: Sfecla de zahăr trebuie transportată 

urgent, cu toate mijloacele
în județul Arad au fost 

recoltate peste 300 000 tone 
sfeclă de zahăr, lucrarea 
fiind încheiată în prima de
cadă a acestei luni. Dm a- 
ceastă cantitate, pină în pre
zent au fost livrate 245 000 
tone, restul aflîndu-se incă 
în cîmp : 40 000 tone se gă
sesc în grămezi mici, iar 
30 000 tone au fost însilozate 
la marginea parcelelor. In
trucit timpul s-a răcit, este 
absolut necesar să fie ur
gentat la maximum trans
portul, care se desfășoa
ră necorespunzător. Potri
vit programului pe calea 
ferată trebuie să se trans
porte zilnic o cantitate de 
3 000 tone. Or, de la în
ceputul lunii curente doar la 
11 noiembrie s-au transpor
tat 3 088 tone. în alte zile 
s-au încărcat între 1 600 și 
2 400 tone, iar in zilele de 5 
și 12 noiembrie — doar 654 
și, respectiv, 685 tone.

De ce atît de puțin 7 Din 
lipsă de vagoane, ni se răs
punde de la regulatorul de 
circulație și mișcare din 
Arad. Situația nu este in- 
tîmplătoare. De la Arad au 
fost expediate pină acum, 
spre Timișoara, 15 navete 
de vagoane și nu s-a întors 
nici măcar un vagon. Pe de 
altă parte, toate intervențiile 
făcute de întreprinderea pen
tru industrializarea sfeclei de 
zahăr Arad la Regionala 
C.F.R. Timișoara au rămas 
fără ecou. Ca urmare, se a- 
glomerează sfecla de zahăr 
în gări, pe de o parte, și nu 
se asigură materia primă ne
cesară fabricii din Timișoa
ra. Iată un exemplu concret. 
Baza de recepție a sfeclei de 
zahăr din gara Sîntana a so
licitat, luni dimineața, urgen
tarea trimiterii vagoanelor 
necesare încărcării unei can
tități de 4 500 tone sfeclă 
de zahăr. Solicitarea este

întemeiată întrucît la Sînta- 
na nu mai există loc pentru 
preluarea sfeclei nici în gară 
și nici la silozuri. Cantități 
mari de sfeclă se află și în 
alte gări : Curtici — 2 500 
tone, Șiria — 1 500 tone etc.

In ce privește transportul 
auto, potrivit măsurilor sta
bilite de Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicații
lor și Centrala zahărului, s-a 
dispus crearea unei coloane 
I.T.A. cu o capacitate de 
800 tone pe zi. In perioada 
1—13 noiembrie, față de un 
necesar de 8 800 tone capa
citate s-au asigurat abia 
vreo 3 000 tone.

Organele de specialitate au 
datoria să asigure mijloacele 
de transport necesare, astfel 
incit sfecla de zahăr să 
ajungă în timp scurt la fa
brica prelucrătoare.

Tristan MIHUȚA
corespondentul „Scinteii*

Cooperativa agricolă din Darabani 
a obținut în acest an o producție 
medie de 32 000 kg cartofi la hectar. 
Este cea mai mare recoltă realizata 
anul acesta de cooperativele agricola 
din județul Botoșani.

„Dar recordul unui an agricol nu • 
unul și același cu recordul maxim 
posibil — ne spune inginerul Ștefan 
Andrușcă, președintele acestei uni
tăți. Pe ce mă bazez cînd fac aseme
nea afirmație 7 Pe faptul că din cele 
230 hectare cultivate cu cartofi, pe 
58 hectare am obținut o producție 
medie de peste 40 000 kg. Și, cu un 
plus de sîrguință, am fi putut ridica 
la acest nivel producția medie pe în
treaga suprafață cultivata".

Sînt doar nouă ani de cînd coope
rativa agricolă de producție din ora
șul Darabani a 
trecut la cultiva
rea cartofului. Șl 
tot atâția de la 
data alegerii. în 
funcția de pre
ședinte al coope
ratorilor de aici, 
a inginerului Ște
fan Andrușcă. De 
fapt. între aceste două momente e- 
xlstă — cum spun cooperatorii din 
Darabani — o legătură de suflet. Noul 
lor președinte provenea dintr-o loca
litate de pe valea rîulul Șiret. O lo
calitate mare cultivatoare de cartofi. 
Ambiția ce și-o punea la încercare în 
noua sa funcție avea. între altele, să 
demonstreze că in această zonă poate 
fi extinsă cultura cartofului. Asta în 
pofida faptului că unii specialiști 
acreditaseră ideea că, mai Ia nord 
de valea Șiretului, cultura carto
fului ar fi ineficientă. Aceiași fucru 
l-au susținut teoretic și unii cerce
tători. In lucrarea „Zonele de pro
ducție și dezvoltare rațională a ra
murilor agriculturii, pe teritoriul 
României", editată în 1961 de Comi
sia centrală de zonare a producției 
agricole, se arăta că zona respectivă 
din județul Botoșani ar fi ultima din 
cele trei zone de favorabilitate pen
tru cultura cartofului. Dar aceste 
afirmații au fost infirmate de rezul
tate. De rezultate care au fost obți
nute după experiențe și cercetări 
sîrguincioase. între acestea amintim 
experiențele făcute de inginerul Gh. 
Obadă, de la C.A.P. Dorohoi, rezul
tatele fiind de 28 000—29 000 kg la 
hectar. Dar de la Dorohoi la Dara
bani sînt 40 kilometri spre nord. Or, 
odată cu parcurgerea distanței se 
„distanțează" și compoziția chimică a 
•olului.

Din experiența C.A.P. 
Darabani, Județul 

Botoșani

— Cum ați extins aria culturii car
tofului 7 — l-am întrebat pe ingine
rul Andrușcă.

— Mai întîi am duo o adevărată 
campanie pentru adecvarea compozi
ției chimice a solului la cea nece
sară cultivării cartofului. Bineînțeles, 
o campanie fundamentată științific, 
pornind de la cartarea chimică a fie
cărei tarlale și utilizind îngrășăminte 
naturale, chimice, amendamente. 
Acum dispunem de o suprafață co
respunzătoare acestei culturi de 
aproape 700 hectare, ceea ce ne dă 
posibilitatea să facem o rotație de 
3—4 ani. în 1980, cînd am obținut 
peste 20 000 kg cartofi la hectar, ex
periența a convins pînă și pe cei mal 
neîncrezători. Acum nu se mai îndo
iește nimeni de eficiența culturii 

cartofului. Anul 
acesta noi am li
vrat suplimentar 
fondului de stat 
peste 1 600 tone 
cartofi și am rea
lizat un beneficiu 
net din această 
cultură. Planta
rea tuberculilor 

pentru recolta anului curent s-a 
încheiat pe toate cele 230 hec
tare cultivate la 5 aprilie, a- 
dică mult mal devreme fată de 
anii anteriori. De asemenea. întrea
ga cantitate de sămință a fost cali
brată încă în toamna trecută, iar Ia 
plantare s-au folosit numai mașinile 
6 SAD, ceea ce a asigurat o densi
tate corespunzătoare și dezvoltarea 
uniformă a culturilor. Cantitățile de 
erbicide și de îngrășăminte chimice 
B-au administrat în funcție de cerin
țele fiecărei sole și, bineînțeles, la 
termenele stabilite. Respectarea cu 
strictețe a tehnologiilor pe flecare 
fază de lucrări a determinat, în ul
timii ani, ca producția de cartofi să 
fie sigură și stabilă, indiferent de 
schimbările ce apar In evoluția cli
mei. De fapt, cel mai mare cîștig al 
anului 1933 este tocmai acesta : în 
condițiile unei secete prelungite am 
reușit să obținem o producție record, 
fără a utiliza vreo sursă de apă pen
tru irigații.

Rămîne ca nivelul recoltelor viitoa
re să confirme și mai bine potenția
lul real de care dispun cooperatorii 
din Darabani in ce privește creșterea 
producției de cartofi.

Silvestri AILENE1
corespondentul „Scinteii*

(Urmare din pag. I)

rănime. Baza oștirii române în acest 
război a fost țărănimea. Cea mai 
mare parte a contribuției pentru sus
ținerea națională a oștirii a revenit 
tot țărănimii. Acest război, pe drept 
cuvînt al țăranilor-ostași. a amplifi
cat solidaritatea națională a români
lor de pe ambele versante ale Car- 
paților și a însemnat o premisă pen
tru grăbirea desăvîrșirii unității na- 
țional-statale.

Centrul polarizator al luptei pen
tru atingerea acestui țel național din- 
totdeauna. temeiul întregirii neamu
lui l-a constituit existența statului 
național modem șl independent. Ță
rănimea de aici a participat în masă, 
pe front și în spatele acestuia, la răz
boiul reîntregirii din anii 1916—1918. 
Victoriile de rezonanță europeană din 
vara anului 1917, datorate, în bună 
parte oștenilor-țărani. împotriva pu
ternicelor armate dușmane au consti

tuit acte cardinale ale mișcării de 
eliberare și reunire cu Țara.

Alături de muncitori, masele de ță
rani, români si de alte naționalități, 
au fost forța centrală a revoluției 
burghezo-democratice desfășurate în 
Transilvania in luna noiembrie 1918. 
Lupta clasei muncitoare a stimulat 
acțiunea țărănimii. Soldații. in marea 
lor majoritate țărani, au părăsit ca
zărmile și, reîntorși acasă, s-au ri
dicat pretutindeni împotriva puterii 
de stat străine. Peste tot. in Transil
vania. Banat. Crișana și Maramureș, 
țăranii au alungat autoritățile auș- 
tro-ungare și. in scurt timp, vechea 
putere a fost înlocuită cu una nouă, 
românească. In multe locuri, țăranii 
au atacat pe jandarmi, i-au dezarmat 
și i-au alungat.

Lupta maselor țărănești împotriva 
exponenților vechii puteri de stat 
austro-ungare s-a împletit cu acțiu
nile împotriva moșierilor, pentru pă- 
mînt, care s-au generalizat Ea •
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avut o mare însemnătate șl a Înscris 
un aport de cea mai mare însemnă
tate la destrămarea și înlăturarea 
autorității străine austro-ungare. 
Prin aceasta, masele țărănești au 
contribuit la grăbirea istoricului mo
ment 1 Decembrie 1918.

După îndepărtarea vechiului aparat 
de stat, masele țărănești au consti
tuit Ia sate, in primele zile ale lunii 
noiembrie, organe politice-adminis- 
trative proprii, consiliile naționale, 
care au preluat puterea efectivă. Ele 
erau subordonate consiliilor naționa
le cercuale, acestea celor județene și, 
pe plan superior. Consiliului Național 
Român Central, constituit la 30 oc
tombrie 1918.

Un rol important a jucat țărăni

mea șl tn cadrul gărzilor naționale. 
Ele s-au format In cursul lunii no
iembrie. avînd în principiu menirea 
de a asigura aplicarea hotăririlor 
consiliilor naționale, de a înfăptui 
ordinea și liniștea în Transilvania, 
Banat, Crișana și Maramureș. S-a 
hotărît Înființarea de gărzi naționa
le în toate aceste părți ale țării, atît 
la orașe, cît și Ia sate. în mișcarea 
pentru desăvîrșirea statului național 
unitar român, gărzile naționale au 
reprezentat instrumentul capabil să 
lupte cu arma împotriva acțiunilor 
Întreprinse de către unități militare 
austro-ungare, care atacau populația 
românească. Ele au avut o Importan
tă contribuție șl la organizarea și la 

desfășurarea Adunării Naționale 
Constituante de la Alba Iulia.

Tot ce întreprindea atunci pe pla
nul unirii și libertății masa români
lor și, alături de ei. oamenii muncii 
din rindul naționalităților conlocui
toare. în Transilvania. Banat. Crișa
na, Maramureș, era susținut și acre
ditat in cadrul adunărilor și procla
mațiilor votate in cadrul unor întru
niri care se țineau in fiecare sat și 
oraș. In a doua jumătate a lunii no
iembrie. țărănimea a participat in 
masă la alegerile pentru delegați la 
Marea Adunare Națională, alegeri 
care au avut la bază largi principii 
democratice. Masele populare își ale
geau reprezentanții pentru Adunarea 
Națională și 11 Împuterniceau să la 

susțină hotărirea de unire. Printre 
deputății aleși în adunările deschise 
se numărau țărani, muncitori, me
dici, avocați, preoți, studenți.

încă din ultimele zile ale lunii no
iembrie, locuitorii din toate părțile 
Transilvaniei, in convoiuri de căruțe 
și trenuri cu steaguri tricolore, se în
dreptau spre Alba Iulia. Din cătune
le pierdute în văgăunile munților, de 
pe plaiurile și văile Mureșului, din 
Maramureș, din Bihor și de pe Valea 
Arieșului, de pe Someș și Olt. din 
toate părțile Transilvaniei, poporul se 
îndrepta în strai de sărbătoare, cu 
steaguri în frunte. în cîntece si chio
te, spre cetatea lui Mihai Viteazul,

La Alba Iulia, pe lîngă cel 1 228 de 
deputați au venit și peste 100 000 de 
locuitori, din toate stările sociale, să 
fie prezenți și să sprijine mărețul act 
care se lnfăptuia. Zecile de mii de 
țărani, adunați pe Clmpul lui Horea, 
așteptând cu Încredere votul solemn al 
Constituantei — care reafirma votul 

dat de fiecare în adunările din satele 
lor — au primit documentele adop
tate la marea adunare cu profundă șl 
nemărginită bucurie.

Inscriindu-se ca făurar al Unirii, 
alături de muncitori, de cărturari, de 
întreaga națiune, țărănimea a acțio
nat în epoca următoare pentru apă
rarea acestei uniri, pentru consolida
rea statului național, pentru inde
pendența și suveranitatea acestuia. 
Împotriva ingerințelor și dominației 
străine. Masele țărănești, acționînd 
împreună cu clasa muncitoare, în 
fruntea căreia s-a situat eroic parti
dul comuniștilor români, au repre
zentat unul dintre factorii luptei re
voluționare a poporului nostru din 
anii interbelici, contribuind larg la 
acel mers istoric care s-a încununat 
prin revoluția de eliberare națională 
și socială, antifascistă și antiimperia- 
listă, moment istoric care a deschis 
larg drumul înfăptuirilor socialiste șl 
comuniste pe meleagurile românești.



SCINTEIA — marți 15 noiembrie 1983 PAGINA 3

Primire la C. C. al P. C. R. ZIUA NAȚIONALĂ A BELGIEI

în întreaga fără, ample 
manifestări dedicate Unirii

Tovarășul Emil Bobu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. a primit, luni 
după-amiază. delegația Federației 
Generale a Tineretului din Irak, 
condusă de Anwar Maolood Theban, 
președintele organizației, care efec
tuează o vizită in tara noastră, la 
Invitația C.C. al U.T.C.

Cu acest prilej au fost evocate bu
nele raporturi de colaborare, pe 
multiple planuri, dintre cele două 
țări, care se dezvoltă continuu, pe 
baza convorbirilor tl Înțelegerilor

convenite între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, șl to
varășul Saddam Hussein, secretar 
general al Partidului Baas Arab So
cialist. președintele Republicii Irak.

La întilnire a participat tovarășul 
Nicu Ceaușescu. secretar al C.C. al 
U.T.C.

A fost prezent Badri Kerim Kad- 
hlm, ambasadorul Republicii Irak la 
București.

Maiestății Sale BAUDOUIN I
Regele belgienilor

Cu ocazia Zilei naționale a Belgiei vă adresez felicitări cordiale și cele 
mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală și pentru prospe
ritatea poporului belgian.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie el colaborare dintre 
țările noastre se voi dezvolta și adinei tot mal mult.

NICOLAE CEAUȘESCU
. Președintele Republicii Socialist» România

La GIURGIU a avut loc. In ca
drul amplelor manifestări dedicate 
aniversării a 65 de ani de la Unirea 
Transilvaniei cu România, simpo
zionul științific cu tema : ..Făurirea 
statului national român — moment 
crucial in lupta' maselor populare 
pentru libertate și progres. Unita
tea și coeziunea întregului popor în 
jurul partidului — factor funda
mental al făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate". La 
lucrări au luat parte membri ai bi
roului comitetului județean de 
partid, cadre universitare din Bucu
rești. numeroși oameni ai muncii. 
Au fost prezentate comunicările : 
..Lupta pentru unitate si indepen
dentă national-statală. trăsătură 
fundamentală a istoriei românilor"; 
„Ideea de unitate politică în con
știința medievală românească" ; 
„Diplomati străini despre lupta pen
tru Unire"; „Contextul european al 
Unirii din 1918"; „Patrie și patrio
tism — cuvinte simbol pentru des
tinul de ieri, de azi și de mîine al 
apărătorilor devotați ai unității 
noastre statale și naționale" ; „Lup
ta pentru Unire și integritate teri
torială — tradiție milenară a po
porului român" ; „Profesorii giur- 
giuveni — luptători pentru Unirea 
din 1918". (Petre Crlștea),

La ZALAU a avut loc o sesiune de 
comunicări științifice organizată de 
Muzeul de istorie și artă din Zalău 
și filiala Arhivelor statului a jude
țului Sălaj. Dedicată aniversării a 
65 de ani de la făurirea statului na
tional unitar român, acțiunea a reu
nit peste 100 de cercetători (istorici, 
muzeografi, arhiviști. profesori etc) 
din București. Cluj-Napoca. Iași. 
Timișoara. Brașov. Sibiu. Tg. Mu
reș. Alba Iulia, Oradea, Satu Mare, 
Baia Mare. Sfintu Gheorghe. Bis
trița. Deva. Zalău etc. pasionați de 
studiul vieții materiale si spirituale 
a locuitorilor din această parte a 
tării de-a lungul veacurilor. Au 
fost prezentate în plen si oe sec
țiuni 140 de comunicări științifice. 
Tot cu acest prilej a fost inaugurat 
și noul sediu al filialei Arhivelor 
statului Sălaj, unde este deschisă 
o cuprinzătoare expoziție de do
cumente care atestă lupta de 
veacuri dusă de locuitorii acestor 
meleaguri pentru realizarea unității 
și independentei naționale. (Eugen 
Teglaș).

în organizarea Comisiei române 
de istorie militară, în colaborare cu 
organele locale de partid și de stat 
din municipiile BRAȘOV șl CON
STANȚA, la casele armatei a avut 
loc sesiunea de comunicări : „Fău
rirea statului național unitar român 
— încununarea luptei românilor pen
tru unitate, independență și pro
gres social. Unitatea poporului ro
mân în jurul partidului și al secre-
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tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — factor hotărî- 
tor al făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și al întări
rii capacității de apărare a patriei".

în cuprinsul comunicărilor s-a 
reliefat că lupta pentru realizarea 
Unirii și unității naționale apare în 
perspectiva istorică a românilor, 
alături de lupta pentru indepen
dența și suveranitatea țării, ca o 
permanență a gîndirii, simțirii și 
acțiunii întregului popor, coordo
nată fundamentală a istoriei pa
triei noastre.

Un loc distinct în cadrul temelor 
prezentate l-a constituit evidenție

rea cu pregnanță a luptei poporu
lui român pentru unitate națională 
oglindită în opera secretarului ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii, co
mandantul suprem al Forțelor Ar
mate, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în Județul GALAȚI se desfă
șoară numeroase acțiuni dedicate 
aniversării a 65 de ani de la fău
rirea statului național unitar ro
mân. Acestui istoric eveniment i-au 
fost dedicate evocarea „Momente 
din marea epopee a Unirii", organi
zată la clubul combinatului side
rurgic, expunerea „Momente din 
Istoria neamului", urmată de reci
talul de versuri „Patriei — din ini
mă cinstire", la care au luat partfl 
oameni ai muncii de la întreprin
derea NAVROM. (Dan Flăeșu).

în Întreprinderi Industriale șl in
stituții, în numeroase localități din 
județul SUCEAVA au loc acțiuni 
politico-educative dedicate Unirii. 
La combinatul de celuloză și hîr- 
tie. întreprinderea de industrializa
re a laptelui și la liceele „Petru 
Rareș" și pedagogic din municipiul 
Suceava, la filatura de in si cînepă 
și Casa cărții „Mihail Sadoveanu" 
din- Fălticeni, muzeul din Rădăuți 
au fost susținute expunerile : „De- 
săvîrșirea statului național unitar 
— operă a Întregii națiuni române",
’---------------------------- ------—

„Monumente de glorie românească 
pe teritoriul județului Suceava" și 
simpozionul „Unirea — voință a 
Întregului popor". (Sava Bejinariu).

Si In Județul MEHEDINȚI se 
desfășoară ample manifestări dedi
cate aniversării a 65 de ani de la 
făurirea statului național unitar ro
mân. Pe șantierul hidrocentralei 
Porțile de Fier II. la întreprinderea 
minieră și în 23 de localități a avut 
loc simpozionul „1 Decembrie 1918 
— moment crucial în lupta multi
seculară a românilor pentru liber
tate și progres". La biblioteca jude
țeană și casele orășenești de cultu
ră din Orșova. Baia de Aramă. 
Strehaia și Vînju Mare s-a orga
nizat o masă rotundă cu tema 
„Unirea — tel dintotdeauna al po
porului oglindit în literatură, muzi
că și artă plastică". în cadrul Casei 
tineretului din Drobeta-Tumu Se
verin s-a deschis expoziția de artă 
plastică sub genericul ..Culori pen
tru tară", care cuprindă. lucrări ale 
artiștilor amatori dedftate Unirii. 
(Virgiliu Tătaru).

Si In Județul BRAILA se desfă
șoară numeroase manifestări dedi
cate apropiatei sărbători de la 
1 Decembrie. La clubul „Victoria" 
din Brăila, specialiști ai filialei 
Arhivelor statului au organizat un 
simpozion cu tema „65 de ani de la 
făurirea statului național unitar 
român". Biblioteca județeană a 
editat un caiet metodic care cu
prinde montajul literar „Unîre-n 
cuget și simțiri". (Corneliu Ifrlm).

Aproape 50 000 de locuitori al ju
dețului BOTOȘANI au participat, 
pină acum, la manifestările orga
nizate de întreprinderea cinemato
grafică locală nentru omagierea ce
lor 65 de ani de la făurirea statului 
național unitar român. Aceluiași 
moment aniversar. Biblioteca ju
dețeană „Mihal Eminescu" i-a de
dicat cîte o expoziție de carte în 
fiecare bibliotecă sătească, iar mu
zeul județean — o expoziție fotodo- 
cumentară. (Silvestri Ailenei).

La Casa de cultură a sindicate
lor din TULCEA a fost deschisă o 
expoziție de carte sub genericul 
„Istoria — oglindă vie a evoluției 
conștiinței unității naționale a ro
mânilor". La Casa tineretului din 
Tulcea și la casele de cultură din 
Babadag și Măcin tinerii au audiat 
expuneri pe tema : „65 de ani de 
la Unirea de la Alba Iulia". Cadre
le didactice si elevii din Tulcea, 
Sulina, Măcin. Luncavita. Greci au 
participat la dezbateri pe tema 
„Unitatea națională — idealul su
prem al românilor". La întreprin
derea de confecții muncitoarele au 
audiat o expunere pe tema „1 De
cembrie 1918. eveniment epocal în 
istoria poporului român". (Necuial 
Amihulesei).

T—

LA CONSTANȚA A ÎNCEPUT IERI V'

Intilnirea prietenească dintre reprezentanți ai tineretului 
din Republica Socialistă România și reprezentanți 

ai tineretului din Republica Populară Bulgaria
La Constanța a început, luni, In

tilnirea prietenească dintre repre
zentanți ai tineretului din Republica 
Socialistă România șl reprezentanți 
ai tineretului din Republica Populară 
Bulgaria. Această nouă acțiune or
ganizată de Uniunea Tineretului Co
munist și Uniunea Tineretului Comu
nist Dimitrovist se înscrie în cadrul 
raporturilor de strînsă colaborare 
dintre tineretul român și tineretul 
bulgar, raporturi care se dezvoltă în 
spiritul tradiționalelor relații de 
prietenie statornicite între partidele 
și popoarele noastre, al frecventelor 
întîlniri și convorbiri dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, șl tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria.

Cu prilejul festivității de des
chidere, tovarășul Pantelimon Găvă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
a prezentat preocupările actuale ale 
tinerel generații a patriei noastre, 
aspecte privind mobilizarea ei ple
nară, alături de întregul popor, în 
activitatea de înfăptuire a hotărîrl-

Aniversarea liceului „Spiru Haret“ din Tulcea
Aniversarea a 100 de ani de exis

tentă a liceului „Spiru Haret" din 
Tulcea a fost marcată de o vibran
tă adunare festivă, la care au luat 
carte actuali si foști profesori si e- 
levi. alături de locuitori al județu
lui.

în telegrama adresată cu acest pri
lej Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, de participanțil la adunare se 
spune, intre altele : Gindurile noastre 
se îndreaptă cu profundă recu
noștință și dragoste fierbinte către 
dumneavoastră, mult iubite si sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
fiul cel mal iubit al poporului nos
tru, car» ați acordat o atenție deo

lor Congresului al XII-lea șl Confe
rinței Naționale ale partidului, a In
dicațiilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în vederea făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate șl înaintării României 
spre comunism.

Tovarășa Stanka Sopova. prim-se
cretar al C.C. al U.T.C.D.. a înfăți
șat activitatea tinerel generații din 
țara prietenă, consacrată transpune
rii in viată a sarcinilor trasate de cel 
de-al XII-lea Congres al P. C. Bul
gar. Vorbitoarea a arătat că Intil
nirea prietenească, care se desfă
șoară sub semnul fertil al prieteniei 
și colaborării dintre P.C.R. și P.C.B.. 
dintre țările noastre, al Importante
lor înțelegeri convenite cu prilejul 
convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu șl Todor Jivkov. reprezin
tă o nouă și elocventă expresie a 
dezvoltării continue a legăturilor 
dintre tineretul român si cel bulgar.

în aceeași zi a fost vernisată o ex
poziție de fotografii, care prezintă, 
prin intermediul unor imagini suges
tive. viata si activitatea tineretului 
bulgar.

întllnlrea prietenească dintre re
prezentanți ai tineretului din cele 
două țări continuă.

(Agerpres)

sebită Înfloririi științei si invăță- 
mîntului. Mulțumindu-vă pentru 
marile Împliniri pe care le-am do- 
bindit. vă asigurăm că vom munci 
si in viitor, cu Întreaga răspunde
re. astfel ca. si prin rezultatele noas
tre. invătămîntul românesc să de
vină tot mal mult un factor de pro
gres. de educație patriotică și re
voluționară. care să asigure un ni
vel ridicat de cultură si civilizație 
pentru Întregul popor, o înaltă pre
gătire profesională si politică tine
relor generații, capabile să introdu
că si să mînuiască tehnica moder
nă, să fie devotate patriei și poporu
lui. să lupte pentru traducerea tn 
viată a mărețelor obiective Înscrise 
în documentele Congresului ' al 
Xll-Jea șl ale Conferinței Naționale 
al», partidului.

Țară relativ mică, cu 
9 855 000 locuitori, ce 
populează un teritoriu 
de 30 513 kilometri pă- 
trați. Belgia se situea
ză printre statele eu
ropene cu e accentua
tă dezvoltare econo
mică și un bogat tezaur 
cultural. Prin hărnicie 
șl perseverentă, bel
gienii au asigurat ță
rii lor un loc de seamă 
tn comunitatea națiu
nilor europene, impor
tantul său potențial 
economic oferind po
sibilitatea unei Inten
se participări la 
schimburile interna
ționale. în acest con
text, favorizarea ex
porturilor, ridicarea 
competitivității produ
selor belgiene consti
tuie, In prezent, preo
cupări prioritare ale 
autorităților, înscrise 
in programele menite 
a contracara efectele 
crizei economice mon
diale. Concomitent, se 
acordă atenție Îmbu
nătățirii structurilor e- 
conomice pentru a se 
ajunge la un mal bun 
echilibru ta dezvol

tarea celor două mari 
provincii ale țării — 
Flandra și Valonia.

Situată la confluen
ța principalelor căi de 
comunicație, terestre 
și navale, nevoită să 
plătească un greu tri
but de singe ta cele 
două războaie mon
diale. Belgia este pro
fund interesată, ca șl 
toate țările europene. 
In continuarea efortu
rilor menite a conso
lida pacea șl securita
tea pe continentul 
nostru, colaborarea in
tre toate națiunile lu
mii. în acest spirit, 
cercurile cele mal di
verse ale opiniei pu
blice belgiene mili
tează activ pentru o- 
prirea cursei attt de 
primejdioase a Înar
mărilor racheto-nu- 
cleare pe continent, 
pronunțindu-se pentru 
măsuri eficiente de 
dezarmare, pentru re
luarea politicii de des
tindere și Încredere 
Intre state.

în acest cadru M 
plasează șl îndelunga
tele relații româno-

Cronica
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Marin Enache se numește in func
ția de viceprim-ministru al guver
nului.

Tovarășul Gheorghe David se nu
mește în funcția de ministru secre
tar de stat la Ministerul Agricultu
rii și Industriei Alimentare, șef al 
Departamentului agriculturii de stat 

★
Cu prilejul Zilei naționale a Bel

giei. luni după-amiază a avut loc 
ta Capitală o manifestare culturală

Adunare festivă la
în eomuna Tîrgu Trotuș. județul 

Bacău, a avut loc o adunare festi
vă prilejuită de aniversarea a 575 
de ani de la prima atestare docu
mentară a așezării. în telegrama a- 
dresată de participant! cu această 
ocazie C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușesou. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, se spune, printre altele :

Angajați plenar ta înfăptuirea noii 
revoluții agrare, locuitorii comunei 
Tîrgu Trotuș. mobilizați de exemplul 
Întregii dumneavoastră vieți și ac- 

belglene, care ta 1980 
au consemnat un se
col de existentă. Sti
mulate de contactele 
și convorbirile la nivel 
Înalt prilejuite de vi
zita Oficială din 1972 a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. împreună 
cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. in Belgia, 
precum și de vizita de 
răspuns întreprinsă tn 
1976 tn tara noastră de 
regele Baudouin și 
regina Fabioia, rapor
turile dintre cele două 
țări se dezvoltă as
cendent pe multiple 
planuri. Documentele 
semnate la nivel înalt, 
înțelegerile la care s-a 
ajuns asigură largi po
sibilități pentru extin
derea lor neîntreruptă 
in continuare — pe 
tărtm economic, teh- 
nico-științific, cultu
ral, politic șl ta alte 
domenii de interes co
mun — acest curs co- 
reepunzind intru totul 
intereselor celor două 
popoare, cauzei păcii, 
securității și colaboră
rii ta Europa șl ta 
întreaga lume.

• ■ •zilei
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea. în cadrul căreia au fost pre
zentate impresii de călătorie din a- 
ceastă țară. în continuare a fost vi
zionat un film documentar belgian. 

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, un 
numeros public.

Au fost prezentl Jean Frans Maes, 
ambasadorul Belgiei la București, 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Tîrgu Trotuș — Bacău
tivităti revoluționare, vi încredin
țăm, mult stimata și iubite tovarăș» 
secretar general, că vom acționa 
neabătut pentru realizarea ta mod 
exemplar a tuturor obiectivelor ce 
ne revin din documentele Congre
sului al XII-lea si Conferinței Na
ționale ale partidului, pentru obți
nerea unor producții sigure si sta
bile, pentru mai buna autoaprovizio- 
nare ei autogospodărira a așezării 
noastre, pentru creșterea continuă a 
nivelului de trai al tuturor locui
torilor comunei.

Cuvîntul ferm al generației viitorului
în numele viitorului

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

(Urmare din pag. I)
fie oprite, acum, cit nu este prea 
tirziu, amplasarea noilor rachete cu 
rază medie de acțiune, să se treacă 
la retragerea și distrugerea celor e- 
xistente, la stabilirea unui echili
bru militar Ia niveluri tot mai scă
zute, aceasta fiind singura cale co
respunzătoare dorinței arzătoare a 
poporului nostru, a tuturor popoare
lor lumii de a trăi in pace, în si
guranță.

Prin însăși condiția sa de vîrstă, 
prin înseși aspirațiile si idealu
rile sale, tineretul simbolizează vii
torul, se identifică cu el. Tinerii 
României socialiste — așa cum s-a 
vădit și pe tot parcursul manifes
tărilor din ultimele zile — ințeleg 
prea bine, ca și numeroși ti
neri din Europa și din întreaga
lume, că o conflagrație nuclea
ră nu numai că le-ar Întuneca
viitorul, ci ar spulbera orice
viitor, viața însăși. Cine spune viitor, 
spune pace — iar pentru a se bucura 
de viitor, tinerii țării noastre au ne
voie de pace. In numele acestui ideal 
au dat glas hotărârii de a face totul 
pentru a o apăra.

în același timp, aceste adunări și 
mitinguri au dat o semnificativă ex
presie adevărului că avem un tine
ret minunat, pe deplin conștient de 
menirea sa in societate, dornic de a 
munci și a crea, de a-și vedea împli
nite aspirațiile sale spre înfăptuiri 
cutezătoare, specifice virstei, de a

t V
PROGRAMUL 1

11.00 Telex
11,05 Almanahul familie!
11.35 Roman foileton : „Rebecca- (co

lor). Ultimul episod
12,30 Publicitate
12.35 Desene animate : Povestiri din 

Pădurea Verde
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,03 viața școlii. Pentru * * patrie! 

cinstire

• Teatrul Național (14 7171. «ala 
mică) : Titanic vals (amtnat din 
12.XI) — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(ÎS 68 75, Ateneul Român) : Recital da 
violoncel KSENJA JANKOVIC (R.S.F. 
Iugoslavia) — 10; (Ia Muzeul de artă

16.35 Clubul tineretului
17,05 Imagini din Belgia
17,25 îndrumări tehnice pentru lucră

torii din agricultură ® Pentru fo
losirea integrală, eficientă a pă- 
mintului și bazei tehnlco-mate- 
riale, pentru întărirea ordinii, dis
ciplinei șl răspunderii tuturor oa
menilor muncÎTdln agricultură — 

contribui activ la înălțarea patriei pe 
noi trepte de progres și civilizație. 
Un tineret conștient, totodată, de da
toria sa de a nu-și cruța nici un 
efort pentru asigurarea condițiilo'- 
de liniște, securitate și destindere 
necesare traducerii în viață a acestor 
mărețe obiective.

în multiple forme și-au găsit ex
presie, in manifestarea de la Bucu
rești. sentimentele de solidaritate in
ternațională ale tinerei noastre gene
rații. Apelul adresat organizațiilor 
naționale, regionale și internaționala 
de tineret din Europa cu care Uniu
nea Tineretului Comunist, Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști și 
Organizația Pionierilor întrețin rela
ții de colaborare reflectă dorința 
fierbinte a tinerilor din România de 
a întări conlucrarea cu tinerii de pe 
continentul european și de pretutin
deni, pentru a se opune războiului, 
pentru edificarea unei lumi a păcii, 
înțelegerii și progresului. Tiqerii 
României socialiste se adresează or
ganizațiilor de tineret și copii din 
celelalte țări europene, indiferent de 
orientările politice și filozofice, de a 
se angaja cu toată energia și elanul 
tineresc în lupta pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru eliberarea 
popoarelor, a tinerei generații de 
spectrul amenințării nucleare, pentru 
salvarea păcii pe Pămînt.

în același sens, pornindu-se de la 
grija pentru soarta tinerei generații 
din lumea întreagă. în scrisoarea 
adresată secretarului general al

In vederea obținerii unor produe- 
țli-reeord In 1984 • Cuvint de
ordine : recolta I

17,50 1001 de seri
18,00 tnchiderea programului
20,00 Telelurnal (partial color) • Ac

tualitatea tn economie
20,40 Tradiții progresiste ale presei ro

mânești. „Cuvîntul liber", revistă 
militantă, prezență activă in lupta 
antifascistă a poporului român

21,00 Videotecă Internațională (color)
21,25 Telefllmoteca de aur (parțial co

lor). Marcel Anghelescu
22,30 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal • Actualitatea In eco

nomie
20,40 Buletinul rutier al Capitalei
20,55 Salonul TV al artelor plastice. 

Idealul unității naționale în con
știința artiștilor contemporani

21,45 Seară de muzică românească. în 
program, lucrări de Aurel Stroe

22,30 Telejurnal

O.N.U. se dă glas încrederii cfi orga
nizația mondială își va intensifica 
eforturile în vederea eliminării peri
colelor izbucnirii unui război nimi
citor. exprimîndu-se speranța că 
Anul Internațional al Tineretului, 
proclamat de O.N.U., va demonstra 
în mod real responsabilitatea față de 
viitorul pașnic al tinerei generații.

...Au fost cu toții, participanțil la 
acest marș al tineretului pentru pace, 
peste o sută de mii. Dar însoțiți de 
gindurile tuturor tinerilor patriei. Ei 
au dat expresie adeziunii lor ferme 
la nobilele idei și inițiative ale secre
tarului general al partidului, și-au 
manifestat recunoștința lor fierbinte 
pentru nesecata energie cu care to
varășul Nicolae Ceaușescu acționează 
în apărarea vieții. în apărarea păcii, 
fiind hotăriți să se ridice cu elan 
tineresc împotriva politicii de con
tinuare a înarmărilor. Pentru ca 
acum, cind nu este incă prea tirziu, 
realismul si luciditatea să triumfe in 
Europa, în întreaga lume. Pentru ca 
marile pericole ce planează asupra 
omenirii să fie total și definitiv în
lăturate.

în numele acestor țeluri mărețe, 
tinerii României socialiste, în strânsă 
unitate cu întregul nostru popor, ală
turi de forțele social-polițice cele mai 
largi de pretutindeni, își manifestă 
voința nestrămutată de a-și întări 
necontenit eforturile în marea luptă 
a popoarelor pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte, a păcii, 
colaborării și progresului.

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 

cuprins Intre 15 noiembrie, ora 20 — 
18 noiembrie, ora 20. In țară : Vremea 
va ti tn general rece. Cerul va fl va
riabil, mai mult noros tn a doua parte 
a intervalului. Vor cădea precipitații 
slabe locale, mal tntîl sub formă de 
ninsoare, apoi șl sub formă de lapo- 
viță șl ploaie, mal frecvent tn jumă
tatea de nord a țării. VIntul va sufla 
slab pină la moderat, ou unele Inten
sificări la munte șl In regiunile nor
dice. Temperatura aerului va crește 
ușor șl treptat, Îndeosebi în zonele 
deluroase. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între minus 8 șl plus 2 grade, 
local mai coborîte în primele nopți, iar 
cele maxime Intre minus 2 șl plus 8 
grade. Local se va produce ceață, iar 
Izolat — polei.

Ambițiile
Străvechile meleaguri vasluiene 

cunosc în anii noștri o multilate
rală propășire social-economică, re
flectată corespunzător și pe tărîm 
sportiv. Tradiționalul Festival al 
sportului vasluian — o replică se
rioasă a la fel de seriosului Festival 
al umorului — constituie, in acest 
sens, o concludentă expresie.

$1 in acest an a avut loc obișnui
tul festival sportiv de toamnă. Ca șl 
altădată, a fost bine organizat și 
s-a bucurat de participarea unui 
grup masiv de sportivi din județele 
Bacău, Botoșani, Harghita, Iași, 
Neamț, Vrancea și, se înțelege, 
Vaslui. Au avut loc intreceri viu 
disputate pe terenurile de handbal, 
volei și fotbal, pe pistele de atletism. 
Cu excepția fotbalului, ta fiecare 
dintre celelalte discipline sportive 
județele participante au aliniat și 
echipe masculine, și feminine. Iar 
pe lingă județele deja cunoscute și 
apreciate pentru potențialul spor
tiv prezentat și afirmat prin tra
diție la Festivalul sportului vas
luian. cu satisfacție am consemnat 
în acest an evoluția reprezentan
ților Harghitei : o talentată echi
pă de volei feminin de la To- 
plița ; o bună echipă de handbal 
feminin a întreprinderii „Confec
ția" din Odorheiu Secuiesc (condu
să cu pricepere de Gajowski Zol- 
tăn — specialist în producție, nu 
in handbal) ; o pasionată formație 
sătească de handbal masculin, re- 
prezentînd asociația sportivă COOP- 
S.M.A. din comuna Murgent, alcă
tuită din doi mecanizatori, un ingi
ner mecanic, un profesor de educație 
fizică și câțiva muncitori agricoli, 
unii trecuți de virsta tinereții spor
tive și intrați bine In virsta pasiunii 
sportive !

Ziarul nostru a mal scris Insă șl 
altădată despre Festivalul sportului 
vasluian Dar de data aceasta avem 
motive să depășim sfera de interes 
pe care o reprezintă festivalul și să 
stăruim puțin asupra sportului vas
luian însuși.

Bucurîndu-se de condiții materiala 
tot mai bune de la an la an, de spri
jinul și îndrumarea înțelegătoare a 
organelor de partid locale, mișcarea 
sportivă a tînărului județ s-a înfiri
pat repede și s-a dezvoltat necontenit. 
Cu deosebire în orașele Vaslui, Bîr- 
lad și Huși, dar și in mediul sătesc 
— unde ființează o seamă de aso
ciații sportive cu mulți membri ac
tivi și cu frumoase rezultate com-

sportive ale unui
petiționale. Un rol bine determinat 
și bine apreciat în această acțiune 
— începută cu cîțiva ani în urmă, 
dar care continuă cu forțe și nădejdi 
mereu sporite — l-a avut și îl are 
consiliul județean pentru educație 
fizică și sport, condus de unul din
tre cel mai inimoși și mai întreprin
zători președinți de CJ.E.F.S. din 
țară : Merchea Călăiță. du numai 
„o mină" de oameni angajați, dar 
cu un secretar activ și priceput — 
Emil lanul — și cu un larg activ 
de pasionați activiști voluntari, 
C.J.E.F.S. Vaslui poate raporta azi 
realizări de răsunet, peste așteptări;: 
o mare și modernă sală polivalentă

Inițiative și performanțe, 
dar și noi cerințe 
în județul Vaslui

In orașul de reședință; un lntlhs 
complex sportiv (tot aici) cu tere
nuri rezervate fiecăreia din asocia
țiile sportive din întreprinderile 
principale ; o bază sportivă în dez
voltare șl un club de rugbi fruntaș 
— la Bîrlad ; o largă activitate spor
tivă de masă. în acest context, deo
sebit de îmbucurătoare sint roadele 
care încep să mijească tn activitatea 
sportivă de performanță: iată, pe 
lingă tradiționalele valori rugbistice 
provenite de la Bîrlad (în divizia 
„A" sau chiar în echipa națională), 
au apărut și valori atletice : vaslu- 
ianca Iulia Radu a devenit una din
tre cele mai bune alergătoare din 
țară pe distanța de 400 m (ea pur- 
tînd numele Vasluiului și la „mon
dialele" de la Helsinki, unde a făcut 
parte din ștafeta României — cali
ficată în finale ; la „Cupa Europei", 
finala B, a ocupat locul înlîi); cole
gele ei Georgeta State, Doina 
Crețu, Gabriela Romanescu, Le- 
nuța Ignat, Claudia Palade și Magda 
Romanescu — unele încă junioare — 
au pornit și ele, tot sub îndrumarea 
antrenorului Vasile Ursanu. să calce 
pe urmele performanțelor de răsu
net De asemenea, pe lîngâ școala 
sportivă din orașul Vaslui cresc și 
o seamă de handbaliști, fotbaliști și 
luptători de perspectivă.

Nu se poate spune totuși că n-ar 
fi loc și de mai bine în activitatea 
sportivă a acestui județ — ta care,

județ
din acest punct de vedere, s-au fă
cut multe în ani puțini. Noi cerințe 
impun : să se întreprindă acțiuni de 
popularizare mai numeroase și mai 
inspirate pentru atragerea intr-a 
măsură mai mare a publicului la 
competiții ; să fie pregătite mai 
multe echipe pentru a promova în 
prima divizie ; școala sportivă să 
se bucure de un sprijin sporit ; 
C.J.E.F.S. să se ocupe direct și de 
activitatea celor două formații de 
fotbal (Mecanica și Inter), iar orga
nele locale să-i asigure în acest sens 
prerogativele necesare și să-i ocro
tească autoritatea etc. etc.

Și, mai presus de toate, județul 
Vaslui a ajuns prin strădania sa la 
un stadiu cind i se poate cere și in 
sport să se afirme pe plan național 
cu o unitate model — așa cum se 
afirmă în agricultură cu vestita sta
țiune de la Perieni. Este timpul, adi
că, să apară și în această zonă mari 
sportivi, campioni naționali, cam
pioni europeni sau chiar candidați 
olimpici. La acest nivel pot tinde 
ambițiile și aspirațiile micului, dar 
inimosului județ Vaslui care, prin 
calitatea oamenilor de sport ce-i are 
și a condițiilor de care dispune, a 
ajuns să năzuiască dincolo de reali
zările cu care se mîndrește pe bună 
dreptate astăzi — mai sus. mereu 
mai susî

Gheorghe MITROI

Frumoasa victorie a rugbiștilor români 
elogiată de presa britanică

LONDRA 14 (Agerpres). — Presa 
britanică a publicat ample comen
tarii. însoțite de fotografii, după 
meciul de rugbi dintre echipele na
ționale ale României și Tării Gali
lor. meci disputat la București și 
Încheiat cu rezultatul de 24—6 în 
favoarea sportivilor români. Toate 
ziarele evidențiază excelenta com
portare a selecționatei române, care 
a reușit să întreacă una dintre cele 
mai puternice echipe din lume. Sub 
titlul „Giganții români au învins 
dragonul galez", ziarul „The Sunday 
Times" menționează că rugbiul ro
mânesc a ajuns la un nivel ce îi 
permite să fie încadrat in elita eu
ropeană. Comentatorii ziarelor „Daily 
Telegraph" și „Observer" afirmă că 
victoria zdrobitoare asupra echipei 
galeze sporește si justifică cererea 
ca echipa română să fie inclusă in

„DACIADA“ - într-o 
nouă etapă de iarnă

Stadionul „Tineretului" a găzduit 
duminică dimineață ceremonia des
chiderii in București a ediției a 
IV-a a competiției polisportive na
ționale „Daciada" — etapa de iar
nă. Au participat sportivi si spor
tive din toate sectoarele Capitalei sl 
din sectorul agricol Ilfov. în tribu
ne se aflau mii și mii de tineri, 
muncitori, studenti si elevi bucu- 
reșteni.

După tradiționala defilare a parti- 
cipanților. au avut loc intreceri a- 
tractive de cros, ciclism si atle
tism. meciuri de baschet, handbal, 
rugbi și volei, precum si demonstra
ții de modelism. în admirația si a- 
Dlauzele celor de fată, marea atletă 
Maricica Puică a alergat o cursă de
monstrativă pe distanta de 800 me
tri.

Pentru cele mal frumoase forma
ții si execuții in defilarea sportivă 
au primit premii detașamentele sec
torului 4 (locul I la Interpretarea 
imnului „Daciadei"). sectorului 3 
(format din sportivi de la Întreprin
derea ..23 August") și sectorului agri
col Ilfov.

A fost o festivitate care s-a bucu
rat de un deosebit succes. Succes 
pe care îl urăm ta continuare. în 
desfășurarea ei. etapei de iarnă a 
„Daciadei" 1

„Turneul celor cinci națiuni". în co
mentarii se apreciază faptul că rug- 
biștii români au dovedit o netă su
perioritate, prin realizarea a patru 
eseuri, făcînd ca echipa Țării Gali
lor să sufere cea mai severă infrin
ge™ din ultimii 14 ani. Totodată, se 
subliniază faptul că meciul, dispu
tat pe stadionul „23 August", din 
București, s-a bucurat de un public 
entuziast și cunoscător.

Posturile de radio și televiziune 
britanice au comentat în mai mul
te emisiuni Intilnirea de la Bucu
rești. Rețeaua națională de televi
ziune — BBC 2 — a prezentat, în 
seara zilei de 12 noiembrie, o în
registrare a meciului România — 
Tara Galilor, la sfîrșitul căreia s-au 
adresat felicitări rugbiștilor români 
pentru jocul prestat.

cinema
O Lovind o pasăre de pradă : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20, FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20. GLORIA 
(47 46 75) — 9,30; 13,30: 15,45: 18; 20,15. 
© Mo ido umano : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,30; 15; 17; 19.
© Serbările galante : 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.
• Explozia : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
© Căruța cu mere : DACIA (50 35 94) 

— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, COTRO- 
CENI (49 48 48) - 15; 17,15; 19,30.
• Neamul Șoimăreștilor : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 13; 16; 19.
0 Misterele Bucureștilor : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) - 15,30; 17,30; 19,30.
© Baloane de curcubeu : FEREN
TARI (80 49 85) - 15,30; 17,30; 19,30.
• Nea Mărin miliardar : POPULAR 
(35 15 17) — 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 20. 
© Pe malul sting al Dunării albastre: 
COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,30; 19,30, TOMIS (21 49 46) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Masca de apă : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20.
© Urgent... secret... : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Spectacol Ia comandă : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 

© Călărețul cu calul de aur : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Rubedeniile : GRIVITA (17 08 58)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Călăuza; UNION (13 49 04) — fl; 
13; 16; 19.
© Cîntecul e viața mea : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Limita dorințelor — 15, Moscova 
nu crede în lacrimi — 17; 19,30 :
VIITORUL (11 48 03).
© Atenție Ia gafe ; PATRIA (11 86 25)
— 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,15; 18,15;
20.15, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 8,30; 11; 15,30; 17,45; 20. 
© Marfă furată : SCALA (11 03 72) — 
fl; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 26,15. 

© Lanțul amintirilor : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9,15; 12.30; 16; 19, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 6; 12; 16; 19.
© Marea evadare : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 12,30; 16; 19.
© Program de desene animate : 
DOINA (16 35 38) — fl; 11; 13; 17,15.
© Albinuța : DOINA — 15; 19,15,
MIORIȚA (14 27 14) — fl; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Elvis: BUZEȘTI (50 43 58) — fl;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Drumul spre victorie : LIRA 
(31 71 71) — 15,30; 19, PACEA (60 30 85)
— 16; 19, MUNCA (21 50 97) —
15,30; 19.
© Camionul de cursă lungă : FLA
CĂRA (20 33 40) — 10,30; 12,30; 14,30; 
16,30; 18,30.
© Hercule cucerește Atlantida: CUL

TURAL (83 50 13) — fl; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15
© Dublu delict î ARTA (21 31 86) —
9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Omul păianjen se Întoarce : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.

teatre 

al Republicii Socialista România) : 
Concert susținut de „Trio Atbe- 
neum". Seară Mozart — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Aida 
— 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19; (sala
Grădina icoanei, 12 44 16) : Liniște, 
ne privim In ochi — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Necunoscuta șl funcționarul — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 19.
• Teatral „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Pensiunea doamnei Olim
pia — 19,30; (sala Studio) : Acești În
geri triști — 19.
• Teatrul Glulești (sala Majestlo, 
14 73 34) : Perlele — 19.

• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
Il-lea — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Ghiocel... mărgăritare — 19.
• Teatrul „Ion Vasllescu" (r; 27 45) : 
Canibala — 19.
• Teatru! „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Hoțul de vuituri — 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Dana șl... Leul — 10; (la Școala ge
nerală 202) : Șoricelul și păpușa —
13,15.
• Circul București (11 01 20) : Popeye 
marinarul și corabia veseliei — 19,30.
• Estrada Armate! (13 60 64) : Estra
da In croazieră — 19,30.
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' VOINȚA FERMĂ A POPOARELOR: i

| Europa și întreaga lume să fie eliberate|
• de primejdia nucleară!
' R F- GERMANIA
I 21 noiembrie — zi națională de protest
\ împotriva înarmărilor

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi tlruri de artilerie $1 rachete la Beirut • Demolarea de 
către autoritățile militare israeliene a unor locuințe in 
tabăra de reiugiațl palestinieni Dheishe • Măsuri de 

austeritate în Israel

ț BONN 14 (Agerpres). — Organî- 
i zafia de tineret a Partidului So- 
’ cial-Democrat, de opoziție, din 
\ R. F. Germania, „Tinerii Socialiști*  
< (JUSO), a lansat «n apel ta des- 
1 fășnrarea, la 21 noiembrie, a anei 
1„Zile naționale de protest împotri

va înarmărilor nucleare și deterio
rării situației sociale in R.F.G.”, in- 

i formează agenția D.P.A. După cum
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Muncitorii portuari din Bremen nu organizat o demonstrație Împotriva 
staționării noilor rachete nuclearo amerioane pe teritoriul R.F.G.

DANEMARCA

Pentru crearea unei zone denuclearizate 
în nordul Europei

COPENHAGA 14 (Agerpres). — 
în Danemarca au luat ființă alte 
două organizații ale militanților 
pentru pace. In suburbia Valens- 
berg, din Copenhaga, a avut loc șe
dința constitutivă a organizației 
„Învățătorii pentru pace". Partici
panta — 200 de pedagogi, profesori 
și învățători — au adresat colegilor 
lor apelul de a participa activ la 
lupta pentru pace și dezarmare, de 
a milita pentru distrugerea arsena
lelor militare, în primul rind nu
cleare, chimice si bacteriologice. 
De asemenea, ei au cerut ca in 

i programele didactice să fie intro
duse țurțuri in problemele luptei 
pentru pace și dezarmare.

A fost înființată. de asemenea, 
organizația „Ziariștii pentru pace", 
care — după cum se arată Intr-un 
apel al acesteia, difuzat la Copen
haga — are drept scop si contri-

AUSTRALIA

Împotriva prezenței 
bazelor militare străine

CANBERRA (Agerpres). — Pen
tru a treia zl consecutiv, continuă 
demonstrația antirăzboinică a fe
meilor australiene In fata bazei 
militare americane de la Alice 
Springs. In centrul tării. După cum 
menționează agenția Associated 
Press, scopul demonstrației este de 
a exprima protestul militantelor 
pentru pace australiene împotriva 
pericolului unei distrugeri nuclea
re. dorința lor de lichidare a ba
zelor americane de pe teritoriul 
tării. 

0 nouă contribuție Ia dezvoltarea raporturilor 
de prietenie și colaborare dintre România și Irak

s-a mai anunțat, la 21 noiembrie, 
cancelarul federal, Helmut Kohl, 
urmează să prezinte o declarația 
guvernamentală cu privire la nego
cierile de la Geneva, iar apoi vor 
avea loc dezbateri in Bundestag în 
problema staționării noilor rachete 
nucleare americane eu rază medie 
de acțiune pe teritoriul R.F.G.

buie la întărirea păcii și înțelege
rii internaționale.

Organizația daneză „Social-demo- 
erații în luptă împotriva armelor 
nucleare și militarismului" a dat 
publicității o declarație in care se 
subliniază că social-democrații 
antlmilitariști danezi cer renunța
rea la planurile privind amplasarea 
de noi rachete nucleare in Europa, 
precum și acțiuni intense din 
partea guvernului pentru crearea 
unei zone denuclearizate In nordul 
Europei.

Să înceteze cursa înarmărilor !

Demonstrație a femeilor Ia New York. împotriva rachetelor nucleare

ITALIA

Un „NU" hotă rit 
rachetelor pe continent

ROMA 14 (Agerpres). - La ini
țiativa partidelor politice, organiza
țiilor sindicale, de femei ți tineret, 
la Mantova s-a desfășurat o de
monstrație pentru pace, împotriva 
planurilor de amplasare pe terito
riul Italiei de rachete nucleare a- 
mericane „Pershing 11“ și „Cruise". 
La mitingul care a avut loc după 
demonstrație, vorbitorii au arătat că 
amplasarea de rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune in Sicilia 
sporește pericolul unei catastrofe 
termonucleare'și au cerut sistarea 
lucrărilor de construcție a bazei 
militare de la Comisa (Sicilia), 
unde, potrivit planurilor N.A.T.O., 
urmează să fie amplasate rachete 
nucleare americane cu rază medie 
de acțiune.

BERLINUL OCCIDENTAL 

Împotriva creșterii 
pericolului de război

BERLINUL OCCIDENTAL 14 
(Agerpres). — In Berlinul occiden
tal a avut loc o demonstrație îm
potriva creșterii pericolului de 
război, ca urmare a accelerării 
cursei înarmărilor. In cadrul mi
tingului care a avut loc cu acest 
prilej, vorbitorii au relevat perico
lul pe care îl prezintă amplasarea 
de noi rachete nucleare in Eu
ropa.

MAREA BRITANIE

Sindicatele
— pentru dezarmare I

LONDRA 14 (Agerpres). — Sin
dicatele din Manchester au consti
tuit un comitet municipal de luptă 
pentru pace. în cadrul conferinței 
constitutive, vorbitorii au relevat 
rolul deosebit de important al sin
dicatelor in lupta pentru pace șl 
dezarmare, împotriva amplasării 
de noi rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune in Europa.

întrevedere a vicepreședintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România 

cu cancelarul federal al Austriei
VIENA 14 (Agerpres). — Tovarășul 

Manea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, aflat la Viena cu 
prilejul participării la reuniunea in
ternațională consacrată păcii, coope
rării și dezvoltării economice mon
diale, a avut, luni, o întrevedere cu 
Fred Sinowatz, cancelarul federal al 
Austriei.

Cu acest prilej, șeful guvernului 
austriac a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, salutări cordiale, împreună cu 
urări de prosperitate poporului 
român.

Din partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise cance
larului federal un salut cordial și 
urări de progres poporului austriac.

In timpul convorbirii s-a eviden
țiat cu satisfacție cursul ascendent 
al relațiilor româno-austriece pe 
multiple planuri. Au fost discutate 
aspecte legate de dezvoltarea, în 
continuare, a relațiilor dintre cele 
două țări, în spiritul hotărîrilor lua
te la cel mai înalt nivel, cu deosebire 
posibilitățile de intensificare a 
schimburilor comerciale, a cooperă
rii industriale bilaterale și în terțe 
țări, în transporturi, precum și în 
alte domenii de activitate.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme ale vieții Internationale si. 
în mod deosebit, situația din Europa.

Convorbiri bulgaro-elene
SOFIA 14 (Agerpres). — tn cadrul 

convorbirilor care au avut loc intre 
Todor Jivkov. președintele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria, și 
primul ministru al Greciei. Andreas 
Papandreu. care a efectuat o vizită 
în R. P. Bulgaria, au fost, discutate 
probleme legate de stadiul relațiilor 
bilaterale, punindu-se un accent 
deosebit pe dezvoltarea legăturilor 
economice și comerciale dintre cele 
două țări, pe baza prieteniei și bunei 
vecinătăți, relatează agenția B.T.A.

Părțile au acordat o atenție deo
sebită vieții internaționale, expri- 
mindu-și îngrijorarea fată de situa
ția complexă și îngrijorătoare din 
unele regiuni ale lumii.

în cadrul unei conferințe comune 
de presă care ă avut loc după ter
minarea convorbirilor. premierul

Necesitatea intensificării eforturilor pentru 

frinarea înarmărilor
O cnvîntare a primului ministru canadian

OTTAWA 14 (Agerpres). — Luând 
cuvîntul la Montreal, primul ministru 
al Canadei. Pierre-Elliott Trudeau, a 
declarat că actuala situație interna
țională este complexă, prevalând ten
dințe irigrijoicătoare. cum ar fi folo
sirea tot mai frecventă a forței ca 
mijloc de .reglementare a probleme
lor Internationale litigioase, conti
nuarea cunsei înarmărilor, care duc»

Pentru asigurarea accesului Namibiei la independență
**

1

Reuniunea la nivel Înalt a
LUSAKA (Agerpres). — In capita

la Zambiei au luat sfîrșit lucrările 
reuniunii la nivel înalt a statelor 
„din prima linie", consacrată exa
minării situației din sudul Africii — 
informează agențiile France Presse. 
A.P. și U.P.I. în comunicatul dat pu
blicității este condamnată politica de 
tergiversare privind accesul la inde
pendență al Namibiei promovată de 
Africa de Sud și Statele Unite, fiind 
subliniată necesitatea soluționării 
acestor probleme pe baza Rezoluției 
435 a Consiliului de Securitate al 
O.N.U. privind Namibia. De aseme
nea, documentul denunță continua
rea acțiunilor agresive comise de re
gimul rasist de la Pretoria împotriva 
țărilor independente și suverane din 
Africa australă.

La intîlnirea din capitala zamblană 
au luat parte președinții Angolei — 
Jose Eduardo dos Santos, Mozambi- 
cului — Samara Machel, Tanzaniei 
— Julius Nyerere, Zambiei — Ken
neth Kaunda, primul ministru al Re

Cancelarul federal al Austriei a 
dat o înaltă apreciere acțiunilor si 
inițiativelor de mare importantă în
treprinse pe plan international de 
România, personal de președintele 
Nicolae Ceaușescu. pentru a asigura 
o lume a păcii și colaborării interna
ționale.

S-au scos în evidentă Importanta 
Intensificării luptei popoarelor, a tu
turor statelor din lume pentru apă
rarea păcii, necesitatea neamplasării 
de noi rachete în Europa, reducerii 
Si retragerii celor existente, luării 
pnor măsuri eficiente de dezarmare 
si de dezvoltare a cooperării econo
mice internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de prietenie.

★
In aceeași zi. tovarășul Manea 

Mănescu. vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, a avut o lntîlnire cu 
Anton Benya, președintele Consiliu
lui National al Parlamentului Repu
blicii Austria. în cursul convorbirii 
au fost abordate aspecte ale relații
lor româno-austriece șl probleme ac
tuale ale situației internaționale. S-a 
evidențiat rolul parlamentelor In a- 
propierea popoarelor, in crearea unui 
climat al păcii și cooperării in Euro
pa și în lume.

A participat ambasadorul Româ
niei la Viena. Octavian Groza.

elen și-a exprimat convingerea că 
propunerea Greciei de a se amîna 
amplasarea rachetelor americane, 
pentru continuarea in condiții favo
rabile a tratativelor de la Geneva, 
poate juca un rol important El a 
apreciat, de asemenea, că perspec
tiva creării unei zone denuclearizate 
în Balcani ar putea avea o însemnă
tate deosebită pentru climatul gene
ral european.

La rîndul său. președintele Consi
liului de Stat al R. P. Bulgaria a 
arătat că tara sa va continua să mi
liteze pentru transformarea Peninsu
lei Balcanice intr-o zonă fără arme 
nucleare, eonsiderind că aceasta va 
contribui la preîntâmpinarea războ
iului termonuclear In Europa si in 
Întreaga lume.

ia crearea unor mijloace tot mal so
fisticate de exterminare in masă, 
proliferarea armamentelor nucleare.

Primul ministru canadian a subli
niat necesitatea intensificării efortu- 
rildrip.gitrjL.tjiți^rea curse

iilor. In primul rind a celor nucleare, 
precum și a lărgirii cadrului nego
cierilor avînd ca obiectiv Încetarea 
cursei Înarmărilor.

statelor „din prima linie”
publici! Zimbabwe — Robert Mugabe, 
și ministrul afacerilor externe al 
Botswanei, Archie Mogwe. A fost, de 
asemenea, prezent Sam Nujoma, 
președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.).

HARARE 14 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută în capitala Repu
blicii Zimbabwe, ministrul afaceri
lor externe din Botswana. Archie 
Mogwe. a subliniat că statele occi
dentale. membre ale așa-numitului 
grup de contact, au eșuat in misiu
nea lor de a accelera accesul la in
dependentă al Namibiei. El a acu
zat aceste state — S.U.A.. Marea Bri- 
tanie. Franța. Canada. R.F. Germa
nia — că nu au acționat In vede
rea aplicării Rezoluției 435 a Con
siliului de Securitate, pentru solutio
narea negociată a situației din .Na
mibia. In context. Archie Mogwe a 
subliniat necesitatea adoptării unor 
măsuri eficiente pentru a se evita 
ca Africa australă să devină arena 
unor grave confruntări armate.

BEIRUT 14 (Agerpres). — Luni, in 
sectorul de est al Beirutului au avut 
loc schimburi de tiruri de artilerie 
și rachete între armata libaneză și 
milițiile druze, informează agențiile 
U.P.I. și A.P. La rîndul său, agenția 
France Presse — citind postul de ra
dio oficial libanez — a anunțat că în 
aceeași zonă a capitalei libaneze au 
căzut numeroase obuze, care au pro
vocat incendii. Situația militară s-a 
deteriorat în zona de litoral și în re
giunea muntoasă, la Souk El Gharb.

*
Președintele Libanului, Amin Ge- 

mayel, s-a intîlnit luni cu noul tri
mis al președintelui S.U.A. in Orien
tul Mijlociu. Donald Rumsfeld. Tot
odată, Rumsfeld a avut întrevederi 
cu primul ministru Shafic Al Wazzan 
și cu președintele Camerei Deputați- 
lor, Kamel El Assad, informează 
agenția M.E.N. Au fost examinate ul
timele evoluții din Liban. Agenția 
Associated Press precizează că prima 
misiune a noului emisar american în 
regiune cuprinde, după Liban, vizite 
In Iordania. Siria, Arabia Saudită și 
Israel

TEL AVIV 14 (Agerpres). — Auto
ritățile militare israeliene au hotărit 
demolarea mai multor case din ta
băra de refugiati palestinieni Dhei
she. din apropiere de Bethleem — 
Cisiordania. teritoriu ocupat de 
Israel, relatează agenția W.A.F.A. A- 
ceastă hotărîre. anunțată de ministrul 
lsraelian al locuințelor, face parte 
din planurile Israelului de a demola 
toate taberele de refugiati din Cisior
dania. fortindu-i pe palestinieni să 
părăsească acest teritoriu — adaugă 
agenția. O unitate a poliției israelie
ne de frontieră a pătruns, duminică, 
in tabăra de refugiati palestinieni de 
la Dheishe. rănind cu focuri de armă 
trei palestinieni — informează agen
ția France Presse.

Rezultatele definitive ale alegerilor din Turcia
ANKARA 14 (Agerpres). — Potri

vit comunicatului Consiliului electo
ral suprem privind rezultatele de
finitive ale alegerilor parlamentare 
din Turcia. Partidul Patriei, condus 
de Turgut Ozai. a obținut 211 din 
cele 400 mandate ale Marii Adunări 
Naționale’, asigurindu-și majoritatea 
absolută în forul legislativ suprem. 
Pe locurile următoare s-au situat 
Partidul Populist, cu 117 mandate, și

SPANIA încheierea lucrărilor
Ample demonstrații 

de protest împotriva 
creșterii șomajului

MADRID 14 (Agerpres). — După 
cum informează agenția Taniug, 
circa 100 000 de spanioli au partici
pat la demonstrații de protest îm
potriva șomajului, flagel care afec
tează oficiat—2-330 000 de persoane- 
Astfel de demonstrații au avut loc 
in orașele Santiago de Compostella, 
Valencia, Vigo, Ferrol și altele.

La chemarea sindicatelor. în Spa
nia continuă să se desfășoare o gre
vă a muncitorilor agricoli. La acțiune 
participă circa 70 000 de pensoane. 
informează agenția Taniug. Pe de 
altă parte, agenția relevă că săptă- 
mîna trecută circa 200 000 de sala
riat! din diverse sectoare ale econo
miei spaniole au participat la acțiuni 
greviste, revendicind îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viată si 
pronunțîndu-se pentru măsuri efici
ente de combatere a șomajului.

Conferință internațională 
consacrată problemelor 
alimentației în Africa

CAIRO (14 (Agerpres). — La Cairo 
se desfășoară lucrările unei Confe
rințe internaționale consacrate pro
blemelor alimentației pe continentul 
african. La dezbateri participă repre
zentanți din 11 țări africane și ai 
unor organizații internaționale, pre
cum și specialiști in domeniul agri
culturii și alimentației. Sint exami
nate căile de dezvoltare a agriculturii 
în statele africane, metodele optime 
de soluționare a problemei alimen
tației. cu care se confruntă practic 
în prezent toata țările continentului.

Autoritățile Israeliene au impus 
Interdicții de circulație in orașul 
Nablus, Cisiordania, teritoriu ocupat 
de Israel, după manifestațiile da 
protest ale populației palestiniene 
împotriva politicii represive impuse 
de Israel, informează agenția WAFA. 
Interdicțiile de circulație au fost 
menținute in tabăra de refugiati pa
lestinieni Tulkarem din nord-estul 
Cisiordaniei, adaugă agenția. Mani
festații de protest au mai avut Ioc 
și in alte localități din Cisiordania, 
precum și în Gaza. îndeosebi la Ra
mallah, in nordul Ierusalimului, la 
Halhul, In apropiere de Hebron, pre
cum și la Djaballlah, In apropiere 
de orașul Gaza, unde politia is- 
raeliană a folosit grenade cu gaze 
lacrimogene, informează agenția 
France Presse.

TEL AVIV 14 (Agerpres). — în ca
drul măsurilor de austeritate, care 
urmăresc reducerea cheltuielilor gu
vernamentale — bineînțeles, nu și a 
celor in scopuri militare — In Israel 
a intrat In vigoare hotărîrea de În
ghețare a salariilor tuturor oamenilor 
muncii din sectorul public. Intr-o 
declarație făcută presei, ministrul 
lsraelian de finanțe, Yigal Cohen- 
Orgad, a arătat că bugetul tării va fi 
micșorat cu două miliarde de dolari, 
mentionînd că prin aceasta se urmă
rește reducerea inflației (130 la sută 
anul trecut șl aproximativ 200 Ia 
sută In 1983). Guvernul lsraelian 
a redus deja la jumătate subvențiile 
pentru alimente si a devalorizat mo
neda națională — shekelul — cu 23 
la sută, adaugă agenția. Datoriile ex
terne ale Israelului se ridică. In pre
zent. la 21 miliarde de dolari, iar de
ficitul comerțului exterior a ajuns la 
5 miliarde de dolari — precizează a- 
gentia U.P.L

Partidul Democrației Naționale, cu 71 
locuri. Este semnalată participarea 
masivă la vot : 92,27 la sută din ce
tățenii cu drept de vot s-au prezen
tat in fata urnelor.

Marea Adunare Națională se În
trunește în sesiunea inaugurală la 24 
noiembrie, după care președintele re
publicii. Kenan Evren, îl va însărci
na pe liderul Partidului Patriei. Tur
gut Ozal. cu formarea noului guvern.

Congresului P.C. din S.U.A.
Tovarășul Gus Hall a fost 

reales secretar general. 
Iar tovarășul Henry Winston —* 

președinte national 
al partidului :j

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
La Cleveland ș-au încheiat lucrările 
celui de-al 23-lea Congres al Partid 

* atuul Ccmraflîsr aîn Statele Unite.
Delegații au aprobat raportul pre

zentat de secretarul general al parti
dului. Gus Hali, precum și o rezoluția 
politică.

l.i cadrul congresului — anunță a- 
gențiile de presă — au fost alese Co
mitetul Central și Comisia Centrală 
de Revizie ale partidului.

Plenara Comitetului Central i-a 
reales pe Gus Hali in funcția de se
cretar general al partidului, iar pa 
Henry Winston în cea de președinte 
national al P.C. din S.U.A.

Congresul P.C.
din Martinica ''i

Tovarășul Armando Nicolas 
a fost reales secretar general 

al partidului
FORT DE FRANCE 14 (Agerpres), 

— La Lamantin s-au încheiat lucră
rile Congresului al VIII-lea al P.C. 
din Martinica. Raportul prezentat de 
secretarul general al partidului, 
Armando Nicolas, a făcut o analiză 
aprofundată a situației politice și 
economice interne și internaționale șt 
a fixat sarcinile partidului pentru 
perioada viitoare.

Congresul a ale» noile organe de 
conducere ale partidului. Armando 
Nicolas a fost reales în funcția de 
secretar general al P.C. din Marti
nica.

în cadrul politicii externe de pace 
șl colaborare internațională, consec
vent promovată de România socia
listă. un loc important îl ocupă, după 
cum se știe, extinderea continuă a 
raporturilor de prietenie Si conlucra
re multilaterală cu țările arabe, cu 
toate țările în curs de dezvoltare șl 
nealiniate. Această orientare progra
matică, reafirmată de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale 
partidului, tși găsește o ilustrare 
elocventă șl în evoluția relațiilor ro- 
mâno-irakiene, care, sub impulsul 
hotăritor al convorbirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Saddam Hussein al Iraku
lui, cunosc un curs mereu ascendent.

O nouă și grăitoare expresie a 
acestei evoluții atit de pozitive o con
stituie rezultatele fructuoase ale vi
zitei oficiale întreprinse in țara noas
tră, la invitația primului ministru al 
guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, de Taha Yassin Ramad- 
han, membru al Consiliului Coman
damentului Revoluției, prim vice- 
prim-ministru al guvernului Reou- 
blicii Irak. Inscriindu-se în cadrul 
contactelor periodice dintre cele două 
țări, vizita s-a desfășurat sub semnul 
stimei și încrederii reciproce, al pre
ocupării de a traduce cit mai grabnic 
In viată hotărlrile stabilite la cel mai 
Înalt nivel, și în primul rind preve
derile Acordului pe termen lung de 
dezvoltare a cooperării economice și 
tehnice și a schimburilor, Încheiat 
In 1982.

Ea a avut ca moment culminant 
primirea oaspetelui de către tovară
șul Nicolae Ceaușescu. schimbul de 
mesaje prietenești dintre șefii de 
stat ai României șl Irakului, convor
birea care a avut loc cu acest prilej 
punind in evidență satisfacția centru 
progresele înregistrate în relațiile re
ciproce. ca și necesitatea de a sa ac
ționa de ambele părți astfel incit va
lorificarea mai deplină a condițiilor 
prielnice create de dezvoltarea eco

nomică a celor două țări să ducă la 
extinderea conlucrării reciproc avan
tajoase.

O temelie trainică tn această pri
vință o constituie înseși rezultatele 
obțțnute pină in prezent. Intr-adevăr, 
este semnificativ că în ultimii șase 
ani volumul schimburilor comerciale 
și al cooperării a crescut de peste 
cinci ori. că mii de specialiști români 
contribuie, alături de colegii lor ira
kieni, la construirea unor importante 
obiective economice în țara prietenă.

Pornind de la asemenea premise 
favorabile, convorbirile de la Bucu
rești au avut un caracter pro
nunțat de lucru, prilejuind o 
analiză aprofundată a stadiului 
și perspectivelor raporturilor bi
laterale. fiind stabilite măsuri con
crete in vederea creșterii și diversi
ficării schimburilor economice și ex
tinderii cooperării economice bilate
rale. S-a căzut, astfel, de acord să se 
intensifice eforturile pentru lărgirea 
și consolidarea cooperării 1n dome
niile petrochimiei. transporturilor 
feroviare, producerii și transportului 
energiei electrice, materialelor de 
construcții, construcțiilor de locuințe 
și de drumuri, explorării și exploa
tării petrolului și altor resurse mi
niere, agriculturii etc. In timpul vi
zitei s-a desfășurat, de asemenea, 
sesiunea extraordinară a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-ira- 
kiene de copperare economică, teh- 
nico-stiintifică si de comerț, care s-a 
încheiat la rindul ei cu înțelegeri sa
lutate cu satisfacție de ambele părți.

Un loc important in cadrul convor
birilor de la București l-au ocupat 
schimburile de vederi privind proble
mele internaționale, relevindu-se 
preocuparea României și Irakului 
față de agravarea încordării interna
ționale, necesitatea unor măsuri ur
gente în vederea încetării cursei 
înarmărilor, trecerii la dezarmare, și 
in primul rind la dezarmare nuclea
ră, lichidării subdezvoltării și instau
rării unei noi ordini economice in

ternaționale, reglementării tuturor 
disputelor dintre state pe cale pașni
că, prin tratative.

In mod firesc, o atenție deosebită 
a fost acordată problemelor Orientu
lui Mijlociu, unde continuă să se 
mențină o situație periculoasă, în 
cursul convorbirilor reafirmîndu-se 
imperativul unei soluționări globale, 
juste și durabile a conflictului din 
această parte a lumii, pe baza retra
gerii Israelului din toate teritoriile 
arabe ocupate în 19S7, a recunoașterii 
drepturilor inalienabile ale poporului 
palestinian, inclusiv a dreptului ,1a 
autodeterminare și la crearea unui 
stat propriu. în acest cadru a fost 
exprimată îngrijorarea față de disen
siunile apărute în rindurile organi
zației „Al Fatah", ale mișcării pales
tiniene în general, evidențiindu-se 
necesitatea depășirii acestora in cel 
mai scurt timp pentru ca O.E.P., sin
gurul reprezentant legitim al po
porului palestinian, să conducă acest 
popor la victoria cauzei sale drepte.

Cu prilejul vizitei oaspetelui ira
kian, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat poziția principială, con
secventă a României in ce privește 
necesitatea reglementării pe căi paș
nice a conflictului dintre Irak și Iran. 
Așa cum se știe, țara noastră con
sideră imperios să se acționeze pen
tru încetarea luptelor, retragerea 
trupelor la granițele internaționale 
și soluționarea tuturor problemelor 
numai prin tratative, cu convingerea 
că aceasta răspunde intereselor am
belor popoare, cauzei păcii in re
giune și in întreaga lume.

Prin rezultatele sale rodnica, vizita 
la București a prim viceprim-minis- 
trului guvernului Republicii Irak 
poate fi apreciată ca o nouă și im
portantă contribuție la consolidarea, 
în continuare, a legăturilor de stnn- 
sâ prietenie și cooperare dintre cele 
două țări, la promovarea cauzei pă
cii și înțelegerii internaționale.

Nicolae N. LUPU

e scurt
-AGENȚIILE DE PRESA

ALEGERILE GENERALE DIN 
VENEZUELA se vor desfășura la 4 
decembrie — informează agenția 
I.P.S. Peste 7.7 milioane de cetățeni 
cu drept de vot sint chemați in fata 
urnelor pentru alegerea noului pre
ședinte al tării, precum și a mem
brilor parlamentului. La scrutin 
participă candidați din partea a 54 
de formațiuni politice naționale si 
regionale — adaugă agenția.

TURNEU. Președintele Braziliei, 
Joao Baptista de Figueiredo, a în
ceput un turneu de o săptămînă in 
Africa, consacrat dezvoltării și di
versificării relațiilor bilaterale cu 
țări in cura de dezvoltare din aceas
tă parte a lumii — transmite agen
ția Prensa Latina, citind un comu
nicat oficial dat publicității la Bra
silia. Prima etapă a turneului 
Nigeria.

este
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PENTRU PRIMA OARA IN 
TORIA ELVEȚIEI, o femeie a 
numită oficial candidat la un ,. _ _ 
tofoliu ministerial in guvernul fe
deral de la Berna, transmit agen
țiile D.P.A. și A.P. Fracțiunea 
parlamentară social-democrată a 
desemnat-o pe Lilian Uchternhagen 
drept candidată la postul de mi
nistru, rămas vacant în urma de
cesului lui Willi Ritschard, candi-

I_____________________  

datură ce urmează să fie confir
mată de parlament la 7 decembrie. 
In legătură cu aceasta, se amin
tește că femeile au primit drept de 
vot in Elveția de-abia in anul 1971.

UN NOU CANAL PANAMA. La 
Tokio va avea loc cea de-a patra 
lntîlnire oficială între delegațiile 
Panama. S.U.A. și Japoniei consa
crată examinării proiectului comun 
privind construirea unui al doilea 
canal interoceanic in Istmul Pana
ma — transmite agenția France 
Presse. citind surse oficiale nipone.

BALANȚA COMERȚULUI EX
TERIOR AL ITALIEI a înregistrat 
In septembrie un deficit de 1763 
miliarde lire italiene. Pe Întreaga 
perioadă de nouă luni scursă de 
la începutul anului, deficitul a fost 
de 9 984 miliarde lire — mențio
nează agenția A.N.S.A.

DEMISIE. Ministrul costarican da 
externe. Fernando Volio, și-a a- 
nunțat demisia din guvern, după o 
Întrevedere cu șeful statului, Luis 
Alberto Monge — transmit agen
țiile France Presse și U.P.I., citind 
un comunicat oficial. Observatorii 
din capitala costaricană mențio
nează — potrivit agențiilor citate — 
că fostului ministru de externa 

costarican I s-a reproșat poziția sa 
„dură" față de Nicaragua, precum 
și opoziția față de inițiativa pre
ședintelui Luis Alberto Monge pri
vind promovarea, de către Costa 
Rica, a unei politici de neutral1- 
tate activă, permanentă.

TARILE OCCIDENTALE 
mai bogate făcînd parte 
„Grupul celor zece", întrunite la 
Basel (Elveția), au refuzat din nou 
să acorde un imprumut de trei mi
liarde dolari Fondului Monetar In
ternațional (F.M.I.). ale cărui re- 
zerva sint pe cale de a se epuiza.

cele 
din

FALIMENTE. In cursul lunii oc
tombrie. 1 785 de întreprinderi in
dustriale nipone au dat faliment — 
informează presa din Tokio. Da
toriile întreprinderilor care și-au 
încetat activitatea depășesc 192 mi
liarde yeni. Experții in materie a- 
preciazâ că. pină la sfirșitul aces
tui an, procentajul întreprinderilor 
falimentare ocupate in sfera in
dustriei va continuu să crească, .ca 
urmare a persistenței dificultăților 
din economia niponă.

IN PORTUGALIA prețurile cu 
amănuntul au crescut în ultimele 
12 luni cu peste 30 la sută. După 
cum subliniază presa portugheză. 

cele mai mari majorări s-au înre
gistrat la prețurile produselor ali
mentare.

lucrări de restaurare a 
SFINXULUI. La cererea Egiptului, 
Marea Britanie a acceptat să resti
tuie fragmentul din barba Marelui 
Sfinx, păstrat în celebrul „British 
Museum" din 1818, informează a- 
genția M.E.N. Fragmentul colosu
lui de 72 metri, considerat timp de 
aproape 5 000 de ani drept „paz
nicul" piramidelor de la Giseh, va 
reveni în Egipt pînă la sfîrșitui 
anului in curs.

POLITIA ITALIANA a arestat 
un ofițer superior care comanda 
grupul de carabinieri de Ia aero
portul Milano — Linate, sub acu
zația de legături cu Mafia. In ca
drul operațiunii anti-Mafia declan
șată la 1 februarie a.c. au fost ope
rate pină in prezent 160 de arestări 
pentru trafic de arme și droguri.

CAPRICIILE VREMII. Asupra 
regiunii nordice a statului ameri
can California s-a abătut, incepind 
de duminică, o puternică furtuni 
cu ploi intense și vînturi care au 
avut o viteză de peste 80 km pe 
oră. Din cauza timpului nefavora
bil, 11 persoane și-au pierdut viața 
în diferite accidente survenite pe 
drumurile publice și pe mare. Alte 
șase persoane aflate în ambarca
țiuni mici în apele de coastă cali- 
forniene au fost date dispărute, iar 
surse ale poliției locale, citate de 
agenția Associated Press, au arătat 
că un număr nedeterminat de tu
riști și-au pierdut viața înecați In 
apele lacului Michigan. După cum 
s-a precizat. în zona de coastă a 
Californiei, înălțimea valurilor a
atins șase metri.

I
I

I
I
I
I
1


