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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU, 

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, 
ÎN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
S A iNTlLNIT CU TOVARĂȘUL ALI YATA, 

secretar general al Partidului Progresului și Socialismului din Maroc
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Atmosferă entuziastă, sărbătorească, la sosirea în municipiul Tîrgoviște

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, impreunâ cu tovarășa Elena Ceaușescu, a început, 
marți după-amiază, o vizită de lucru in județul Dîmbovița..

Conducătorul partidului și statului nostru este însoțit de 
tovarășii Emil Bobu, Petru Enache, Silviu Curticeanu.Vizita se desfășoară Sn climatul de intensă emulație creatoare. în care oamenii muncii, puternic mobilizați de orientările, indicațiile și îndemnurile cuprinse in cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna ‘marelui forum al democrației noastre muncitorești revoluționare. acționează cu abnegație și înaltă responsabilitate pentru înfăptuirea prevederilor de plan la un nivel superior de calitate și eficiență, pentru realizarea obiectivelor actualului cincinal, pentru dezvoltarea intensivă a economiei, pentru progresul multilateral al patriei.Asemenea tuturor zonelor țării, județul Dîmbovița a cunoscut. în perioada deschisă de Congresul al IX-lea al partidului, profunde transformări înnoitoare, care au conferit așezărilor de aici o nouă înfățișare, demnă de gloria înaintașilor, de evul nostru socialist. Beneficiind de sprijinul și îndrumarea permanentă ale secretarului general al partidului. 

județul Dîmbovița s-a impus ca un viguros centru economic al tării, de- ținind un loc de frunte in producția de frigidere cu compresor, de strunguri. de produse electronice și electrotehnice. de ciment și țiței, de oțel și laminate de oțel. Semnificativ este faptul că producția-marfă industrială a județului a crescut, fată de 1965, de peste 8,3 ori. cea agricolă de aproape 3 ori, iar volumul fondurilor fixe de circa 6 ori. In momentul de față se realizează în numai patru zile întreaga producție industrială a anului 1945. Pe această temelie trainică a sporit necontenit nivelul de trai, material și spiritual. al oamenilor. Potrivit Directivelor Congresului al XIII-lea al partidului, județul Dîmbovița va continua — și în actualul cincinal — dezvoltarea sa economico-socială In ritm susținut, prin modernizarea structurilor de producție, extinderea bazei energetice, de materii prime și materiale, a ramurilor de vîrf, prin promovarea largă a progresului tehnic, creșterea mai accentuată a productivității muncii și a eficienței în toate ramurile de activitate. Se prevede ca producția industrială a județului să sporească, în 1990, cu aproape 43 la sută față de anul 1985. In același timp, se are în vedere un amplu program de investiții In domeniile social-cultural si edili- tar-gospodăresc, o atenție deosebită acordîndu-se integrării armonioase în noile ansambluri arhitectonice a monumentelor istorice și de artă — valori ale patrimoniului cultural național — cele mai multe dintre ele fiind ctitorii voievodale.Mîndri de noua Înfățișare a județului, a Întregii țări, și deplin încrezători în viitorul luminos prefigurat in documentele Congresului al XIII-lea al partidului, locuitorii județului Dîmbovița au întîmpinat, cu multă căldură și Însuflețire, cu cele mai alese simțăminte de stimă și prețuire, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. exprimîndu-și. prin manifestări emoționante, bucuria de a-i primi ca oaspeți dragi, profunda satisfacție față de această vizită, care se înscrie ca un moment de referință în viata județului și a oamenilor săi.Vizita In județul Dîmbovița a început în orașul Titu — localitate care a cunoscut In anii de după Congresul al IX-lea al partidului importante prefaceri pe planul vieții economico-sociale. Prin grija constantă a conducerii partidului si statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu. aici au fost construite moderne întreprinderi industriale. s-a dezvoltat baza tehnico- materială a unităților agricole, au fost înălțate numeroase blocuri de 

locuințe și edificii social-culturale. care au contribuit din.plin la creșterea permanentă a nivelului de viață material și spiritual al locuitorilor orașului.Intîlni'rea secretarului general al partidului cu oamenii muncii din această localitate a prilejuit emoționante manifestări ale stimei și recunoștinței profunde față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul încercat al partidului și statului nostru, care și-a dedicat întreaga viață, intreaga putere de muncă binelui și fericirii poporului, ridicării patriei pe trepte tot mai înalte de civilizație și progres.Pe stadionul orașului, unde a avut loc sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, se aflau mii de locuitori ai orașului, care le-au făcut o primire entuziastă. Cei prezenți purtau pancarte cu urări de bun venit în județul Dîmbovița, portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, drapelul tării și cel al partidului. Din mii de piepturi au izbucnit urale puternice. S-a scandat cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.La coborîrea din elicopter, tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați cu deosebit respect de primul-secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R., Panteli- mon Găvănescu, care, în numele locuitorilor acestor meleaguri, a exprimat marea bucurie și satisfacție de a-i primi In mijlocul lor.O formație alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul.Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu au fost primiți, după tradiție, cu pîine și sare. Grupuri de șoimi ai patriei, pionieri și tineri imbrăcați în frumoase costume populare au oferit oaspeților dragi buchete de flori.Primul obiectiv vizitat a fost ÎN
TREPRINDEREA DE ELEC
TROZI SIDERURGICI. Unita- tea — a cărei piatră de temelie a fost pusă în anul 1982 la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu — a început să producă în august 1985, livrînd economiei naționale o mare cantitate de electrozi siderurgici pentru cuptoarele electrice din oțelăriile țării.Concepția și dotarea întreprinderii sint exclusiv realizate în țară, uzina dispunînd în prezent de moderne instalații, cum sint morile de pendulare, cuptoarele de coacere, calcinare și grafitare, prese și alte utilaje de prelucrare, care au eliminat eforturile valutare, asigurînd, totodată, o producție de calitate superioară. Dovadă este faptul că planul pe acest an a fost depășit cu 31 de milioane
(Continuare in pag. a II- a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a întîlnit, marți dimineața, cu tovarășul Aii Yata, secretar general al Partidului Progresului și Socialismului din Maroc, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită în țara noastră.Oaspetele a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros salut din partea conducerii Partidului Progresului și Socialismului din Maroc, împreună cu urări de succes în întreaga activitate. Totodată, a dat o înaltă apreciere succeselor obținute de poporul român in construcția noii societăți, precum și politicii externe promovate de România, acțiunilor și demersurilor secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii, pentru crearea unui climat de pace, securitate, destindere și largă colaborare între toate popoarele lumii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru sentimentele exprimate și a transmis, la rîndul său, conducerii Partidului Progresului și Socialismului din Maroc un cald salut și cele mai bune urări de succes in activitatea sa.In cadrul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, au fost subliniate
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 

a primit delegația Partidului Creștin Social din Luxemburg,
condusă de Jean Spautz, președintele partidului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, la 23 septembrie. delegația Partidului Creștin Social din Luxemburg, condusă de Jean Spautz, președintele partidului, care efectuează o vizită în tara noastră. la invitația Consiliului Național al F.D.U.S. Din delegație fac parte Bourg Guillaume, secretar general, și Georges Pierret. secretar permanent adjunct al partidului.Conducătorul delegației a exprimat vii mulțumiri pentru posibilitatea oferită de a vizita România și a apreciat succesele obținute de tara noastră, sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu. In dezvoltarea industriei, agriculturii. In creșterea nivelului material și spiritual al poporului român.Salutînd pe oaspeți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru aprecierile exprimate și a manifestat convingerea că vizita delegației Partidului Creștin Social din Luxemburg va contribui la dezvoltarea bunelor relații dintre țările și popoarele noastre.în timpul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme ale dezvoltării în continuare a colaborării 
CAMPANIA AGRICOLA DE TOAMNA - PESFASUBATA EXEMPLAR! 
RECOLTAREA: cu toate forțele, cu maximă răspundere, 

printr-o buni organizare a muncii!
ÎNSĂMÎNȚÂRILE: încheiate pretutindeni in timp optim, 

prin lucrări de cea mai bună calitate!
PAGINA A V-A 

PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII 
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Noile capacități de producție
— în funcțiune la termenele prevăzute!

ÎN PAGINA A II-A

bunele raporturi de prietenie, solidaritate militantă și colaborare existente Intre Partidul Comunist Român și Partidul Progresului și Socialismului din Maroc, conlucrarea rodnică pe plan politic, economic, tehnico-științific și in alte domenii dintre România și Maroc.Au fost abordate, de asemenea, unele aspecte ale vieții politice internaționale. S-a apreciat că, în condițiile actuale, cînd situația mondială se menține deosebit de gravă, se impune intensificarea eforturilor pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru trecerea la dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea nucleară, pentru soluționarea pe cale politică. prin tratative, a stărilor de încordare și conflict care mai dăinuie în unele părți ale lumii, pentru asigurarea păcii pe planeta noastră.In acest cadru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat poziția principială a țării noastre cu privire la soluționarea globală, pe calea tratativelor, a problemelor din Orientul Mijlociu și a subliniat necesitatea organizării unei conferințe internaționale, sub egida O.N.U.. în vederea reglementării situației din această zonă, cu participarea tuturor statelor interesate, inclusiv a Organizației pentru Eliberarea Palestinei, precum și a Israelului. S-a subliniat că o pace justă și durabilă 

și conlucrării dintre cele două partide și s-a făcut un schimb de păreri cu privire la situația internațională actuală. S-a manifestat îngrijorarea față de încordarea existentă în lume, față de intensificarea politicii de înarmare, care pune în pericol însăși existenta vieții pe planeta noastră.In acest cadru, tovarășul Nicolae Ceaușescu a evidențiat necesitatea ca țările europene, toata statele lumii să-și asume o răspundere tot mai mare, astfel încît să determine oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, si în primul rînd la dezarmarea nucleară. în acest sens, a fost relevată necesitatea opririi amplasării de noi arme nucleare in Europa, retragerii celor existente, făuririi unei Europe unite, a păcii și colaborării, fără arme nucleare și fără arme chimice.S-a subliniat că. pentru însănătoșirea climatului internațipnal. o importantă deosebită ar avea-o reducerea. chiar unilaterală, a armamentelor, efectiyelor și cheltuielilor militare, ce ar deschide calea pentru realizarea înțelegerilor si acordurilor necesare unei dezarmări generale. pentru eliminarea definitivă a armelor nucleare din Europa și din întreaga lume.Oaspetele a exprimat aprecieti 

în Orientul Mijlociu se poate asigura numai prin retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate, recunoașterea dreptului poporului palestinian la autodeterminare, inclusiv la crearea unui stat palestinian propriu, independent. asigurarea independentei și suveranității tuturor ștatelor din zonă.în legătură cu situația economică mondială foarte gravă, s-a relevat însemnătatea organizării în cadrul O.N.U. a unei conferințe internaționale consacrate soluționării problemelor subdezvoltării, instaurării unei noi ordini economice care să permită dezvoltarea fiecărei națiuni, depășirii crizei mondiale și lărgirii colaborării între toate popoarele pe baza principiilbr egalității și avantajului reciproc.în timpul. întrevederii s-a arătat că trebuie să se facă totul pentru întărirea unității de acțiune și solidarității dintre partidele comuniste și muncitorești, partidele socialiste și social-democrate, dintre toate forțele democratice și progresiste, antiimperialiste în lupta pentru libertate, pentru securitate și dezarmare. pace, independentă, democrație și progres social.La întrevedere a luat parte tovarășul Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al < C.C. al P.C.R.

deosebite față de acțiunile României, ale secretarului general al partidului. în domeniul realizării dezarmării și întăririi păcii. între care recenta inițiativă privind reducerea cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor și cheltuielilor militare, care reflectă dorința de a contribui prin fapte la procesul de dezarmare, la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.In timpul întrevederii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat rezultatele pozitive obținute la Conferința de la «Stockholm, care deschid noi perspective procesului de securitate și cooperare în Europa.Secretarul general al partidului, președintele Republicii, a apreciat că, în aceste condiții complexe ale vieții internaționale, este necesar ca forțele democratice, progresiste, popoarele de pretutindeni să-și unească eforturile în direcția schimbării cursului evenimentelor spre confruntare și război, soluționării problemelor litigioase numai prin tratative, promovării unei politici ferme de pace, destindere și largă colaborare internațională.La întrevedere a luat parte tovarășa Tamara Dobrin, președinte al Biroului Executiv al Consiliului Național al F.D.U.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu inaugurează procesul de fabricație la o nouă 
secție de producție a întreprinderii de electrozi Siderurgici din Titu

Cu prilejul vizitei de lucru în județul 
Dîmbovița a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, va avea loc o adunare populară în 
municipiul Tîrgoviște, pe care posturile noas
tre de radio și televiziune o vor transmite 
direct în jurul orei 11.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ 
CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

In timpul vizitei la întreprinderea de utilaj chimic Găești

(Urmare din pag. I)Iei. în condițiile creșterii productivității muncii, care a fost superioară față de prevederi cu 72 000 lei pe fiecare om al muncii. Prezentînd aceste date, ministrul industriei metalurgice, Marin Enache, și directorul întreprinderii, Alexandru Nicu- lescu, au informat pe secretarul general al partidului despre dezvoltările viitoare, despre stadiul realizării investițiilor, despre măsurile luate în vederea punerii în funcțiune a tuturor capacităților prevăzute.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat eforturile depuse de oamenii muncii de la această unitate pentru realizarea sarcinilor de plan și a cerut constructorilor să accelereze activitatea de investiții, astfel încît să fie respectate termenele de intrare în producție a capacităților din plan. S-a arătat, totodată, că se impune o mai bună folosire a suprafețelor construibile, incit procesul tehnologic să se desfășoare în condiții optime.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost invitat să inaugureze procesul de fabricație la o nouă secție de producție, finalizată in aceste zile de constructori și montori. Prevăzută cu prese de mare putere, secția dispune de un pupitru de comandă care asigură automatizarea întregului flux de producție. în aplauzele celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acționat butoanele de comandă, realizînd astfel primul electrod produs de noua capacitate a unității. în dialogul cu cadrele de conducere, cu specialiștii prezenți. secretarul general al partidului a indicat si aici să se ia măsuri pentru punerea in funcțiune, la 

termen, a tuturor utilajelor, pentru atingerea parametrilor proiectați.în încheierea vizitei, adresindu-se celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu i-a felicitat călduros pentru activitatea desfășurată, pentru rezultatele bune obținute în producția de electrozi, le-a urat să realizeze o producție de înaltă calitate.- la preturi cit mai scăzute, pentru satisfacerea necesităților interne și pentru export, precum și succes în întreaga activitate, multă sănătate și fericire.Următorul obiectiv înscris pe a- gerida vizitei a fost ÎNTREPRIN
DEREA DE APARATAJ E- 
LECTRIC PENTRU INSTALA
ȚII _ altă unitate industrială creată în perioada de profunde transformări inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu au fost în- timpinați la sosirea in întreprindere de Alexandru Necula. ministrul industriei electrotehnice, de membri ai consiliului oamenilor muncii al întreprinderii. în fața unor grafice și exponate, directorul unității. Paul Lung, a prezentat evoluția principalilor indicatori de plan, preocupările colectivului în vederea modernizării si înnoirii producției, a creșterii eficientei economice. S-a subliniat, în acest sens. că. prin aplicarea programului de măsuri elaborat de adunarea generală a oamenilor muncii vizind îmbunătățirea întregii activități, unitatea și-a depășit cu 2 la sută sarcinile la pro- ducția-marfă, creștere datorată, in 

special, sporirii productivității muncii. care a fost cu 1,7 la sută su- perioadă prevederilor planului. O atenție specială a fost acordată înnoirii producției, anul acesta fiind introduse în fabricație 35 de produse noi, cu consumuri de materii prime și de energie mult diminuate, ceea ce a asigurat o eficientă economică superioară. S-a evidențiat că. prin calitățile lor. produsele unității și-au asigurat, de asemenea, o bună desfacere pe, piața externă, ele fiind exportate în numeroase țări.între altele, au fost asimilate instalații pentru centralele nucleare, avînd o înaltă calitate și fiabilitate sporită.Prezentarea programului de modernizare a proceselor de producție a prilejuit sublinierea faptului că, prin introducerea în procesul de fabricație. în faza de montaj, a roboților industriali, se vor asigura creșterea însemnată a productivității muncii, ridicarea calității produselor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat rezultatele obținute de colectiv și a arătat că se impune să se acorde o mai mare atenție realizării tuturor indicatorilor de plan, și in special producției pentru export.în continuare au fost vizitate cite- va secții de fabricație, unde au fost înfățișate programele de modernizare a produselor și a fluxurilor de producție, precum și dotările de care dispune unitatea. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat și cu acest prilej importanta colaborării cu institutele de specialitate, astfel incit să se accelereze programele de modernizare, să se regăsească mai rapid în producție rezultatele mun

cii de cercetare din întreprindere și institutele respective.Adresindu-se, în Încheiere, celor de fată, secretarul general al partidului i-a felicitat pentru rezultatele obținute de întreprindere, care. împreună cu întreprinderea de electrozi, a ridicat orașul Titu In rîndul orașelor industriale ale țării, și le-a urat să realizeze o producție cît mai bună si Ia prețuri de cost cît mai reduse, multă sănătate și fericire.în continuare, t o v a r ă ș u 1 Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceaușescu au fost oaspeții comunei Petrești. localitate aflată în plin pro- .ces de dezvoltare și transformare. Locuitorii comunei au întîmpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, iubitul conducător al partidului și statului, care și-a dedicat întreaga viață progresului multilateral al patriei, pe tovarășa Elena Ceaușescu, fiică a acestei așezări dîmbovitene, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, cu deosebită căldură, cu adîncă dragoste, cu nemărginită bucurie. Ei au scandat îndelung „Ceaușescu — P.C.R. I", „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu — pace !“.în numele cooperatorilor, mecanizatorilor, al lucrătorilor din celelalte unităti economice ale localității, oaspeților dragi le-au fost adresate emoționante cuvinte de bun sosit de Sotir Bădiță, primarul comunei, de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.O formație alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și din detașamente de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost invitați să guste din pîinea și sarea ospeției. Tineri și tinere, pionieri și șoimi ai patriei au oferit înalților oaspeți frumoase buchete de flori, le-au adresat din inimă urări de bun venit.A fost vizitată Secția de fabricație Petrești a întreprinderii de frigidere Găești — obiectiv recent dat în funcțiune. Aici se realizează, de puțină vreme, componente metalice ale frigiderelor, iar în perspectivă se vor fabrica și organe de asamblare pentru produsele întreprinderii din Găești.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost invitați să viziteze 
EXPOZIȚIA PRIVIND DEZ
VOLTAREA AGRICULTURII 
JUDEȚULUI DÎMBOVIȚA. Cu acest prilej, secretarul general al partidului a analizat împreună cu Gheorghe David, ministrul agriculturii, cu specialiști și cadre de conducere din domeniul agriculturii, probleme curente și de perspectivă privind perfectionarea activității și ridicarea eficienței în acest domeniu. îndeplinirea obiectivelor noii revoluții agrare.Directorul general al Direcției agricole județene. Virgil Nicolescu, a arătat că. datorită preocupării permanente a conducerii superioare de partid și de stat, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu. agricultura județului a cunoscut o amplă dezvoltare. Unitățile agricole din județ au sporit producțiile vegetale și animaliere. Ca urmare. în ultimii 20 de 

ani, producția globală agricolă a cunoscut o puternică dezvoltare. O dată cu dotarea unităților agricole cu un număr mare de tractoare, combine autopropulsate și alte utilaje cu randament ridicat a fost efectuat și un mare volum de lucrări de îmbunătățiri funciare care au dus la sporirea suprafeței irigate. Ia creșterea rodniciei pămîntului. S-a arătat că au fost realizate lucrări de combatere a eroziunii solului pe mai mult de 160 000 hectare, lucrări de desecări pe circa 60 000 hectare, iar drenaje pe circa 5 000 hectare. în zootehnie au fost îndeplinite programele de modernizare a acestui sector, de îmbunătățire a raselor și efectivelor de animale. Ca o urmare firească, au crescut simțitor producțiile medii de grîu. orz. porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, precum și cele de carne, lapte, lină, ouă. Datorită efectuării la timp a tuturor lucrărilor agricole, a respectării tehnologiei fiecărei culturi, realizările în domeniul producției vegetale au fost superioare celor de anul trecut, ceea ce a permis unităților agricole cultivatoare să livreze la fondul de stat peste prevederi importante cantități de produse. De asemenea, pe opt luni din acest an a fost realizată și depășită producția animalieră. în cadrul expoziției. un loc Însemnat a fost rezervat pomiculturii, sector cu preponderență în agricultura județului. La stațiunea de profil din Voinești au fost create noi soiuri de mere și pere, fiind promovate, in livezile județului, tehnologii moderne de cultură a pomilor pe terenurile In pantă, precum și de producere a materialului săditor. Ca urmare, patrimoniul pomicol a spo

rit, iar in ultimii 20 de ani producția de fructe s-a dublat. în același timp, au sporit suprafețele cultivate cu legume, precum șl producțiile medii.De asemenea, In cadrul expoziției au fost prezentate și produse ale industriei mici din unitățile agricole cooperatiste, modul cum sint înfăptuite programele pentru dezvoltarea sericiculturii, pisciculturii, apiculturii și creșterea iepurilor de casă. , .Pe platoul din incinta expoziției au fost prezentate sisteme de mașini, utilaje, instalații și echipamente pentru agricultură concepute și realizate în unitățile pentru mecanizarea agriculturii din județ. Au reținut atenția noile concepte privind sistema de mașini pentru pregătirea patului germinativ In condițiile evitării pierderii apei din sol, mașina de semănat în rînduri dese, precum și cea de semănat culturi intercalate. De asemenea, au fost prezentate o serie de tehnologii și tehnici de vîrf privind recondiționa- rea, recuperarea și refolosirea unor piese și subansamble de la tractoarele și mașinile agricole.S-a vizitat apoi ferma zootehnică a 
COOPERATIVEI AGRICOLE 
DE PRODUCȚIE PETREȘTI, unitate distinsă cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste" pentru producțiile vegetale și animaliere obținute. Președintele cooperativei, Nicolae Neacșu, a arătat că aici se obțin an de an producții medii constante de
(Continuare în pag. a IlI-a)PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII

Noile capacități de producție 
-în funcțiune la termenele prevăzute!

La Congresul al III-lea al oamenilor muncii tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat din nou cu tărie necesitatea de a se aplica cu toată fermitatea măsurile stabilite in vederea îndeplinirii in bune condiții a planului de investiții in acest prim an al celui de-al 8-lea cincinal și punerii in funcțiune la termen a tuturor obiectivelor productive prevăzute. Această sarcină majoră, de mare actualitate pentru oamenii muncii care lucrează pe șantierele- de investiții, pentru toți factorii cu răspunderi în acest domeniu, izvorăște din importanta deosebită pe care o au noile capacități pentru creșterea producției industriale și înfăptuirea ritmică, integrală a prevederilor de plan in toate ramurile și sectoarele economiei naționale.Așadar, pe toate șantierele de investiții, in fruntea priorităților se află acum necesitatea de a se munci cu răspundere, bine organizat pentru respectarea iiguroasă a graficelor de lucru.Cum se materializează aceste cerințe 1 Iată tema raidului nostru pe două mari șantiere de investiții.
La Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca

MĂSURI REALISTE, EFORTURI BINE ORGANIZATE 

PENTRU ÎNDEPLINIREA LORPe platforma Combinatului de utilaj greu din Cluj-Napoca sint prevăzute să fie realizate și pusein funcțiune noi obiective de investiții care vor asigura, pe lingădiversificarea și creșterea producției de utilaje tehnologice, .îi o mai bună organizare a procesului actual de producție. Inginerul Sabin Bărbosu, care răspunde în cadrul combinatului de activitatea de investiții, ne relata că, în momentul de fată, au fost depășite unele greutăți întîmpinate în prima parte a anului privind desfășurarea ritmică a lucrărilor pe șantier. Ca urmare, 

au fost finalizate noi capacități prevăzute în plan. Obiectivelor existente li s-au adăugat, recent, o nouă capacitate pentru fabricarea de utilaje tehnologice prin deformare plastică și prima capacitate pentru fabricarea de turbine energetice de 1—12 MW.în ultimele luni s-a muncit cu spor, mai ales la cel maî mare obiectiv de pe acest șantier — hala de montaj general — ceea ce a făcut ca. pînă acum, să se realizeze circa 80 la sută din planul de investiții pe acest an. Totuși, concluzia care s-a desprins in urma unei recente 

analize efectuate pe șantier a fost că, pînă la această dată, putea și trebuia să se realizeze un volum mai mare de lucrări, îndeosebi de montaj.Ce ne spune constructorul ? Inginerul Mihai Folea, șeful brigăzii care execută lucrările pe acest șantier, ne-a asigurat că au fost luate o serie de măsuri pentru intensificarea ritmului de execuție la principalele puncte de lucru, urgentarea montării unor utilaje de bază, pregătirea fronturilor de lucru necesare în perioada de iarnă și activității din anul viitor. O parte din formații au fost repartizate la executarea fundațiilor pentru utilaje grele din hala de montaj general. Este o lucrare complexă, care, pe lingă faptul că necesită un volum mare de muncă — unele din fundații au un volum de 3 000—4 000 mc — trebuie realizată într-un timp cît mai scurt. Ca urmare, întreaga activitate a fost mecanizată. Pentru a impulsiona ritmul de lucru se folosesc panouri mari din elemente de cofraje metalice de inventar, iar la turnarea betonului sint utilizate pompe de betoane, înregistrîndu-se astfel o .creștere cu peste 30 la sută a productivității muncii. Alte forțe sînt concentrate la terminarea lucrărilor de acoperire și închidere a halei de montaj general.La rîndul său, inginerul Valentin Scolobiuc, directorul Antreprizei de construcții a Trustului antrepriză generală de construcții industriale Cluj, aflat pe șantier, ne spunea că au fost stabilite grafice pentru fiecare lucrare în parte, care asigură recuperarea rămînerilor în urmă și 

impulsionarea, în perioada următoare, a activității de construcții și montaj. Constructorul și-a organizat in așa fel munca încît să se poată folosi mai eficient unele tehnologii noi și mijloacele mecanice de mare productivitate. Au fost organizate formații de lucru, care, împreună cu echipe constituite de către beneficiar. lucrează la acoperirea halei de montaj și la executarea închiderilor laterale.Totuși, analiza făcută recent pe șantier a arătat că se cer intensificate eforturile tuturor factorilor de răspundere pentru finalizarea investițiilor de la Combinatul de utilaj greu. Trebuie. în primul rind, intensificată munca constructorilor pentru a asigura front de lucru la montaj. Pe șantier se află un volum însemnat de utilaje care trebuie cît mai grabnic montate și puse în
Pe șantierul întreprinderii de rulmenți Alexandria

FĂRĂ UTILA1E, LUCRĂRILE DE MONTAI 

NU SE POT ÎNCHEIA LA TIMPîntr-un articol publicat In „Scîn- teia“ din 29 martie a.c. arătam că, la data respectivă, numai 5 la sută din capacitatea productivă aflată în construcție la întreprinderea de rulmenți Alexandria intrase pînă atunci în funcțiune. Situație absolut nemul- tumitoare, ținînd cont de cele 28 de luni care trecuseră de la începerea lucrărilor pe șantier, ca și de persistența unui mare număr de probleme rămase nesolutionate.Am revenit nu de mult pe același șantier. Care este în prezent stadiul lucrărilor ? De la început trebuie precizat faptul că practica repro- gramării termenelor scadente a continuat. Capacitatea restantă din septembrie anul trecut a rămas restantă și în luna iunie 1986. O a doua capacitate, cu termen inițial de punere în funcțiune prevăzut pentru septembrie anul acesta, are și ea perspective îngrijorătoare de a mări volumul restanțelor. Neplăcut este 

funcțiune. Totodată, beneficiarul are datoria să intervină la furnizorii de utilaje, urgentînd fabricarea și livrarea unor mașini și instalații restante. Concluzia desprinsă în urma investigațiilor noastre este aceea că se poate munci mai bine, că în această perioadă bună de lucru ritmul de execuție poate și trebuie să fie accelerat. „Măsurile preconizate, preocuparea sporită pentru realizarea și depășirea sarcinilor zilnice de producție stabilite în graficele de lucru, ne-a spus 'inginerul Valentin Scolobiuc, vor asigura, și acesta este și angajamentul colectivului nostru, depășirea cu 15 milioane lei a planului de construcții-montaj pe acest an, grăbind astfel punerea in funcțiune a halei de montaj general, a fabricilor de oxigen și a altor lucrări de investiții.

faptul că nici pe viitor nu se întrezăresc încă posibilități de înlăturare a greutăților cu care se confruntă această importantă investiție.Ce-i drept, prin eforturi susținute și o organizare mai bună a activității proprii, constructorul — Antrepriza de construcții industriale Teleorman — a reușit să recupereze o serie de restanțe din unele obiective. Astfel. în hala principală de fabricație, care reunește secțiile de strungă- rie, rectificare și asamblare, s-au finalizat închiderile laterale și acoperișul. în prezent se lucrează Ia realizarea instalațiilor de distribuție, care să permită alimentarea mașinilor și utilajelor cu energie.De ce este pusă atunci în discuție finalizarea capacităților planificate ? Am ascultat punctele de vedere ale beneficiarului și ale constructorului, părerile muncitorilor de pe șantier. Relatîndu-le, nu vom pune accentul pe efortul consacrat recuperării ră

mînerilor In urmă, ci pe relevarea cauzelor care determină menținerea acestui șantier în postura de restan- țier. Cauze care, în ultimă instanță, converg spre concluzia că specialiști și cadre de răspundere din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini au tratat cu superficialitate sau în necunoștință de cauză problemele complexe ale acestei investiții, stabilind termene fanteziste de livrare a utilajelor. în flagrantă discordanță cu termenele de punere în funcțiune. La prima capacitate (rămasă restantă din anul trecut), se așteaptă 14 mașini de superfinisat inele și două prese de refulat bile — utilaje aflate (rețineți 1) abia în curs de asimilare la întreprinderea „Rulmentul" — Brașov. La rîndul ei, întreprinderea „Independența" — Sibiu are de realizat linia continuă de călire, spălare, revenire inele, în care este inclus și un generator de atmosferă, adus din import, al cărui termen de livrare a fost fixat pentru anul viitor...în ceea ce privește cea de-a doua capacitate, lucrurile sînt și mai complicate. Aici există și unele întîrzieri în executarea lucrărilor la forjă, mai exact la fundațiile pentru prese, canalele pentru cabluri și lichide tehnologice, rețelele electrice, de aer comprimat, ulei și apă etc. Principala cauză o constituie neterminarea lucrărilor la noua magazie de materii prime. Forja urmează să se extindă pe locul unde funcționează în prezent magazia întreprinderii.Dincolo de aceste rămîneri în urmă, problema problemelor constă tot în asigurarea utilajelor tehnologice. Care este situația lor ? Cele două prese de forjat contractate cu întreprinderea de rulmenți din Birlad au termene de livrare, cu bunăvoință spus, nerealiste. De fapt, ele sînt fixate absolut Ia întîmplare : primul — în trimestrul IV al acestui an, celălalt în același trimestru din... 1987. Nouă prese de refulat role sînt comandate, din anul 1985, la întreprinderea de mașini-unelte Suceava, dar furnizorul nu le-a contractat. Cele 10 agregate de filtrare lichid tehnologic, cu furnitura asigurată de întreprinderea mecanică de utilaj chimic București, sînt contractate cu termene de livrare în trimestrele III 

și IV ale acestui an. în situația de „contractate", dar cu termene necorelate, se află și 17 mașini de rectificat și 14 mașini de superfinisat inele conice, furnizorul fiind tot întreprinderea „Rulmentul" — Brașov, în sfîrșit, pînă la această dată n-au fost contractate o serie de agregate de încălzire, ventilație și aspirație, linii de tratamente.Mai trebuie, oare, să subliniem că fără utilaje nu se poate da in funcțiune un obiectiv de investiții ? Este desigur lăudabilă strădania beneficiarului de a realiza o serie de utilaje cu forțe proprii. După cum ne spunea tovarășul Marcel Lăzărescu, inginer-șef cu investițiile, colectivul secției mecano-energetice a preluat execuția instalațiilor de mecanizare și transport operational, in valoare de peste 80 milioane lei, a liniilor de laminare inele și mașinilor de marcat electrochimie. De asemenea, montajul și punerea în funcțiune a unui mare număr de mașini în secțiile rectificare, bile-role și strungărie se vor face tot cu forțe proprii de către beneficiar.Dar, în pofida acestor eforturi, respectarea termenului de punere in funcțiune continuă să fie periclitată din cauza nesincronizării acestora cu termenele de livrare a utilajelor. Cui folosește o atare planificare superficială, nerealistă ? Se pare că la nivelul organelor de resort există totuși o anume doză de optimism. Are el acoperire ? într-o adresă purtînd antetul Centralei industriale de rulmenți și organe de asamblare Brașov și primită de beneficiar, se arată că la analiza făcută recent s-a hotărit ca pînă în septembrie a.c. să se livreze toate utilajele, ur- mînd ca în noiembrie să fie puse in funcțiune toate capacitățile prevăzute. Dar, așa cum am văzut, o parte din aceste utilaje nici măcar nu sînt contractate...Este clar că redresarea activității pe acest șantier rămîne și in continuare o problemă de organizare și răspundere. O problemă în care rolul hotărîtor il au centrală și ministerul de resort.
Marin OPREA 
Stan ȘTEFAN 
corespondenții „Scînteii*
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(Urmare din pag. a H-a)peste 5 000 litri lapte pe cap de vacă, de peste 6 500 kg griu și aceeași cantitate de orz și peste 10 100 kg porumb boabe la hectar. Prin aplicarea unor tehnologii adecvate terenului din această zonă, prin folosirea unor soiuri cu randament superior se obțin importante cantități de legume. Au sporit efectivele de o- ,vine și. o dată cu aceasta, și producția de lină. S-a arătat că prin aplicarea unor noi măsuri de extindere a sectorului zootehnic, intre care figurează și înființarea unei ferme de păsări ouătoare, in scurt timp, peste 50 la sută din valoarea producției globale a cooperativei va fi realizată în acest sector.In încheierea vizitei, adresîndu-se locuitorilor comunei Petrești, specialiștilor, cadrelor de conducere, tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a adresat felicitări pentru rezultatele obținute, îndemnul de a face totul pentru a obține recolte , și mai bune. Recoltele din Petrești sînt bune — a apreciat secretarul general al partidului — dar pentru a candida la titlul de „Erou al noii revoluții agrare" sînt necesare producții de 8 000 kg de griu la hectar și 20 000 kg de porumb știuleți la hectar. Județul Dîmbovița are condiții ca anul viitor să obțină recolte bune și să candideze la titlul de „Erou al noii revoluții agrare", a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresînd apoi cooperatorilor din Petrești, tuturor oamenilor muncii din județ urarea de a obține recolte tot_ mai bune, de a merita și obține înaltul titlu care demonstrează bună organizare, aplicarea largă a științei agricole și dezvoltarea conștiinței revoluționare.în continuare, elicopterul prezidențial a aterizat pe platforma industrială din zona estică a orașului Găești. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost in- tîmpinați cu sentimente de aleasă stimă și prețuire de miile de locuitori ai acestei vechi așezări dîmbo- vitene. sentimente cărora le-a dat glas Ion Moise, primarul orașului. Era în iunie 1966 cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat orașul și a trasat cu exemplară clarviziune coordonatele dezvoltării, industriale, care a schimbat din temelii destinul acestei localități, de la a cărei atestare documentară se vor împlini cu- rind 500 de ani. Prin traducerea în viată a orientărilor stabilite. Gă- eștiul a devenit „capitala" frigiderului românesc, unul din mecanicii șefi ai industriei chimice, un important furnizor de piese de schimb pentru industria petrolului. Orașul și-a sporit necontenit forța productivă, ajun- gind să furnizeze în prezent economiei naționale produse în valoare de peste 3 miliarde lei. fată de numai 40 milioane în 1965.Prima unitate vizitată a fost ÎN
TREPRINDEREA DE FRIGI
DERE Directorul unității, Traian Novolan, a înfățișat. în cadrul unei expoziții special amenajate, și apoi în sectoarele de fabricație, aspecte din activitatea acestui colectiv muncitoresc. arătind că indicațiile date de secretarul general al partidului cu prilejul precedentei vizite de lucru au fost transpuse în viată, producția fizică sporind de circa 5 ori, exportul de aproape 30 de ori, in condițiile reducerii substanțiale a importurilor. S-a subliniat că preocupările specialiștilor întreprinderii pentru a concepe și realiza produse competitive pe plan mondial s-au concretizat în includerea in programul de fabricație curentă a noi tipuri de frigidere, congelatoare. combine frigorifice, motocompre- soare și a fîntînii refrigeratoare destinată răcirii apei potabile pe navele care operează în zone tropicale. S-a evidențiat că. pe perioada care a trecut din acest an, planul producției-marfă a fost depășit, ca de altfel și cel de export, iar cheltuielile materiale la 1 000 lei pro- ducție-marfă s-au redus substanțial.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat in legătură cu acțiunile care se întreprind pentru ridicarea continuă a calității produselor, creșterea duratei de funcționare, pentru reducerea consumului de e- nergie la beneficiar. Colectivul muncitoresc al acestei întreprinderi, .care asigură faima mărcii „Arctic" pe piețele a 25 de țări de pe toate meridianele. pregătește noi produse cu indici de funcționare comparabili

aparataj electric pentru instalații dinIn timpul vizitei la întreprinderea decu cele mai bune existente pe plan internațional. Secretarul general al partidului a avut cuvinte de apreciere la adresa produselor fabricii, pentru eforturile făcute de colectiv în vederea realizării unor frigidere cit mai bune, cit mai căutate piața internă și pe cea externă.. Felicitîndu-i pe gidere din Găești tovarășul Nicolae tat că trebuie să tru a se obține bune, pentru creșterea productivității. a eficienței economice, pentru calitate. Pe această bază se vor ob-1 tine prețuri mai bune la export. Totodată, secretarul general al partidului le-a adresat urări de noi succese și rezultate cit mai bune.

pefri*  lor,realizatorii de pentru munca Ceausescu a arase acționeze pen- rezultate și mai

Vizita a continuat Ia ÎNTRE
PRINDEREA DE UTILAJ CHI
MIC, unde s-a ajuns străbătind un culoar viu alcătuit din miile de locuitori ai orașului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost întimpinați și salutați cu deosebită considerație de Adrian Stoica, ministrul industriei petrochimice, de reprezentanți ai centralei de profil, ai întreprinderii. Emil Dima, directorul unității, a informat că din 1970, anul inaugurării fabricației, producția-marfă a sporit de 3,7 ori, iar productivitatea muncii de 3,4 ori. Nomenclatorul de producție s-a diversificat continuu, la ora actuală realizîndu-se schimbătoare de căldură, coloane de sinteză. cuptoare de piroliză, reactoare și filtre automatizate pentru industria chimică și petrochimică. întreprinderea a devenit apreciatcooperare cu institutele de cercetări de specialitate. Astfel, sub îndrumarea si coordonarea ICECHIM, aici s-a construit stâția-pilot pentru bio- masă, iar in cadrul contractului cu I.C.P.E. s-au realizat contactoarele electromagnetice cu comutație in vid. în secția de prelucrări mecanice si in cea tovarășul Nicolae cat să se acorde realizării pieselornecesare instalațiilor din chimie, să fie scurtate termenele de execuție,

un partenerîn cadrul acțiunilor de

de prototipuri, Ceaușescu a indi- o atenție sporită de schimb unicat

IN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

Titu și la Secția de fabricație Petrești a întreprinderii de frigidere Gâești
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să se economisească materialele deficitare. să fie asigurată o calitate cit mai ridicată."La încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat felici- • țări colectivului întreprinderii pentru rezultatele obținute pînă în prezent și le-a urat să obțină succese și mai mari, să satisfacă toate necesitățile de utilaje și piese de schimb de înaltă tehnicitate ale economiei.Vizita de lucru în județul Dîmbo-' Vița a Continuat în orașul Moreni.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost primiți cu multă căldură de miile de locuitori ai orașului. S-a aclamat îndelung pentru partid și secretarul său general, pentru scumpa noastră patrie, pentru eroicul popor român. Prin aceste cei prezenți . nemărginite ca oaspeți Nicolae Elena fierbinți față de iubitul conducător al partidului și statului pentru ce a făcut și face spre binele și ricirea întregii națiuni.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. varășa Elena Ceaușescu au fost tîmpinați, la coborirea din elicopter, cu deosebit respect, de Constantin Roncea, primarul orașului Moreni, care, in numele tuturor celor ce trăiesc și muncesc aici, le-a adresat călduroase urări de bun venit.După datina străbună, tovarășul Nicolae C'eaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost invitați să guste din pîinea și sarea acestor locuri, din vinul ospitalității.Grupuri de pionieri și șoimi al patriei, de tinere și tineri au oferit, cu dragoste, buchete de flori.în aplauzele și uralele mulțimii, înalții oaspeți au străbătut, într-o mașină deschisă, principalele artere ale orașului, Moreni înfățișîndu-se ca o localitate în plină dezvoltare, cu un însemnat potențial economic, cu o bogată zestre urbanistica. Răstimpul care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului a însemnat și pentru Moreni ani de înnoitoare prefaceri. Au fost amplasate aici noi unități ale industriei construcției de mașini și ușoare, iar cele existente au fost modernizate. Ca ur-

manifestări < au dat glas de a-i primi, dragi, Ceaușescu Ceaușescu.
entuziaste, bucuriei , din nou, tovarășul tovarășapeși recunoștințeitot teto- în-

la întreprinderea de frigidere Gâești

W I

rnare, producția industrială a sporit de aproape 12 ori. S-au dat in -folosință moderne ansambluri de locuințe, cu peste 4 000 de apartamente, precum și numeroase. alte dotări social-edilitare.

re- din fa- .și
1990, pină tot- ve-

Tovarăsul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost în- timpinati cu aceleași sentimente de aleasă stimă și profundă prețuire la sosirea la ÎNTREPRINDEREA 
MECANICĂ DE UTILAJ TEH
NOLOGIC.în cadrul dialogului purtat de conducătorul partidului și statului cu factorii de răspundere, cu specialiștii. au fost analizate pfobleme legate de modul în care se. acționează pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal. pentru organizarea și modernizarea proceselor de producție, creșterea aportdlui întreprinderii la înfăptuirea programelor prioritare, pentru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, sporirea eficientei întregii activități economice.Gazdele au arătat că întreprinderea se află în plin proces de profilare a producției, incepînd acest an. în nomenclatorul ei de bricatie figurînd utilaje, părțisubansamble pentru industria petrolieră. în acest cadru, directorul întreprinderii, Ștefan. Stănescu, a prezentat pe larg programul de asimilări de noi produse pînă în precum și realizările obținute în prezent. .Au fost înfățișate, odată, acțiunile întreprinse inderea Introducerii unor tehnologii de mare randament, modernizării fluxurilor tehnologice, dublării pină la sfîrșitul actualului cincinal a productivității muncii și, reducerii consumurilor materiale cu aproape 20 la sută.A fost vizitată, apoi, una din secțiile întreprinderii, unde se produc substructuri pentru utilaj petrolier. A reținut atenția faptul că pe rampa de premontaj se află, intr-o fază avansată de execuție, ultimele tronsoane ale construcției metalice pentru podul de la Cernavodă. în anii din urmă, constructorii de mașini din Moreni au livrat construcția metalică pentru podul de la Agigea, precum și importante cantități de utilaj pentru combinatele chimice din tară.Apreciind realizările obținute de muncitorii și specialiștii întreprinderii. secretarul general al partidului a indicat să se acționeze cu hotă- rire pentru îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al fiecărui dus. pentru perfecționarea în tinuare a întregii activități. pro- con-

în continuare a fost vizitată ÎN
TREPRINDEREA „AUTOME- 
CANICA".La sosire. tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întimpinați, cu stimă și respect, de Marin Nedelcu, ministrul industriei construcțiilor de mașini, precum și de reprezentanți ai conducerii unității vizitate.Și aici, secretarul general al partidului a examinat, împreună cu cadre de conducere și specialiști, modul cum se acționează pentru reali;- zarea unor producții cu performante tehnico-funcționale ridicate ,și creșterea eficienței activității economice. Directorul întreprinderii, Nicolae Barbu, a arătat că. in spiritul indicațiilor primite cu prilejul precedentei vizite, a fost aplicat un complex de măsuri vizînd creșterea productivității muncii și reducerea continuă a consumurilor de materii prime și materiale. Totodată, prin a- plicarea rezultatelor cercetării de profil, au fost asigurate îmbunătăți-

rea permanentă a nivelului tehnic al produselor, valorificarea superigară a materiilor prime și. pe această bază, o eficiență ridicată.Au fost analizate, de asemenea, acțiunile întreprinse pentru modernizarea continuă a producției, pentru mai buna tehnologice, ductivitățiiAdresînd pentru rezultatele obținute, rășul Nicolae Ceaușescu a cerut să fie luate, în continuare, măsuri pen- . tru înnoirea și diversificarea producției, realizarea unor produse competitive, cu înalți parametri tehnico- funcționali, pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a sarcinilor ce le revin pe acest an și pe întregul cincinal.Vizita în orașul Moreni s-a încheiat într-o atmosferă entuziastă. Miile de oameni ai muncii — petroliști, constructori de mașini și texti- liști, aflați pe stadionul orașului — au ovaționat, din nou. cu inflăcărare pentru partid și secretarul său general, scandind îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“.Adresîndu-se celor prezenți, tova- -rășul Nicolae Ceaușescu a transmis colectivelor celor două întreprinderi vizitate, tuturor locuitorilor orașului, calde felicitări pentru rezultatele obținute în activitatea lor și urări de noi succese în îndeplinirea planului pe acest an și pe întregul cincinal, în condiții de calitate și eficiență ridicate.în aclamațiile entuziaste ale mul-

organizare a fluxurilor pentru creșterea pro- m uncii.felicitări colectivului tova-

Întîlnire

țimii, elicopterul prezidențial a decolat, îndreptîndu-se spre Tirgoviște, municipiul reședință dă județ.Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu au sosit, apoi. în municipiul Tirgoviște, veche cetate de scaun a Tării Românești, astăzi, înfloritoare cetate a civilizației noastre socialiste.La coborirea din elicopter, stima- tii oaspeți au fost salutați de membrii comitetului județean de partid, care le-au adresat, în numele comuniștilor. al tuturor celor ce trăiesc și muncesc în această frumoasă parte a tării, un călduros bun venit. Se aflau de față, de asemenea, primul secretar al comitetului municipal de partid, primarul orașului. Ion Nicolae, alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.O formație alcătuită din ostași ai forțelor noastre armate, din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul.S-a intonat Imnul de stat al Republicii Socialiste România.în semn ‘ de înaltă prețuire și deosebit respect, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întimpinați, după datina străbună, cu pîine și sare. Pionieri și șoimi ai patriei au rit buchete de flori.Pe stadionul orașului, unde a rizat elicopterul prezidențial,prezenti mii de tîrgovișteni. care au făcut o emoționantă primire tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei
ofe-ate- erau

Elena Ceaușescu, aclamîndu-l șl ovationindu-i îndelung. Cetățenii municipiului purtau stegulete tricolore și roșii, portretele tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu. pancarte pe care erau înscrise calde urări la adresa eroicului nostru partid comunist și a secretarului său general, a patriei socialiste. S-a scandat cu dragoste, minute în șir, „Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu. fiu iubit —- în Dîmbovița bun venit !“. • 5într-o mașină deschisă, Iubiți! oaspeți s-au îndreptat spre sediul comitetului județean de partid, unda a avut loc întîlnirea cu membrii Biroului Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R.De-a lungul traseului străbătut, Ib- cuitorii orașului au salutat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu cu bucurie în inimi, cu flori, cu multă însuflețire. în această primire entuziastă și-au găsit o nouă și vibrantă expresie sentimentele de nețărmurită dragoste, stimă și recunoștință pe care dirhbovițenii le poartă. împreună cu întregul popor, secretarului general al partidului, președintele Republicii. tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea ce a făcut și face ca înfățișarea județului lor, a întregii țări, să fie mereu mai înfloritoare, pentru viata ce o trăiesc in demnitate si bunăstare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu prietenie manifestărilor pline de entuziasm ale cetățenilor municipiului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, impreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, s-a intilnit, marți seara, cu membrii Biroului Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R.In cadrul ședinței a continuat analiza cuprinzătoare desfășurată în cursul după-amiezii în unități industriale și agricole, pornindu-se de la concluziile desprinse in timpul vizitei, de la sarcinile importante ce revin județului Dîmbovița în actualul cincinal.Primul secretar al comitetului județean de partid, precum și alți membri ai biroului au exprimat, și cu acest prilej, calde mulțumiri secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru noua vizită întreprinsă, moment de cea mai mare însemnătate în viața celor ce muncesc și trăiesc în orașele și satele dîmbovițene, pentru sprijinul permanent acordat organizației județene de partid, pentru atenția deosebită acordată dezvoltării susținute a municipiului Tirgoviște și a județului Dîmbovița.Cei care au luat cuvîntul au raportat tovarășului Nicolae Ceaușescu, în spirit critic și autocritic, despre modul în care comitetul județean de partid acționează în vederea înfăptuirii prevederilor de plan pe 1986, a obiectivelor celui de-al 8-lea cincinal. înfățișindu-se o serie de lipsuri și neajunsuri care se mai manifestă în activitatea unor unități e- conomice, s-a relevat că organizația de partid, colectivele de muncă din județ iși mobilizează forțele pentru lichidarea neintîrziată a acestor stări de lucruri, pentru ridicarea întregii activități la nivelul cerințelor actuale.Referindu-se la rezultatele obținute pină acum în economia județului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că realizările în îndeplinirea și depășirea planului pot și trebuie să fie Ia nivelul potențialului de care dispune județul, cerind comitetului județean de partid să

biroului
județean de partidacționeze cu fermitate pentru antrenarea largă a oamenilor muncii în scopul valorificării superioare a bazei tehnico-materiale de care dispun unitățile economice, a tuturor resurselor materiale și umane existente în economia județului, pentru soluționarea operativă a problemelor privind îndeplinirea planului de producție la toți indicatorii, la toate sortimentele, pentru ridicarea întregii activități pe un plan superior în ce privește economică.Referindu-se tea înfăptuirii de producție la nivelul al fiecărei unități în parte, secretarul general gl partidului a cerut să se ia măsuri hotărîte pentru îndeplinirea tuturor indicatorilor de plan, a programelor prioritare, pentru realizarea exemplară a fondului de marfă destinată exportului. A fost subliniată necesitatea de a se acorda cea mai mare atenție pregătirii profesionale a personalului • muncitor, perfecționării și modernizării proceselor de producție, utilizării depline a capacităților, creșterii gradului de valorificare a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei, reducerii consumurilor, a cheltuielilor de fabricație, ridicării calității și a nivelului tehnic al produselor, sporirii competitivității lor pe piețele externe. S-a evidențiat importanța ce trebuie acordată de către organele și organizațiile de partid întăririi ordinii și disciplinei în fiecare unitate și la fiecare loc de muncă, a spiritului de răspundere, creșterii productivității și sporirii întregii eficiente economice. în ceea ce privește agricultura, secretarul general al partidului a indicat să se ia măsuri energice pentru creșterea producției vegetale și animale, livrarea tuturor cantităților prevăzute Ia fondul de stat, înfăptuirea programului deautoaprovizionare teritorială, pentru înfăptuirea sarcinilor pe care le pune în fața județului realizarea noii revoluții agrare.în cadrul analizei, secretarul general al partidului a criticat modul cum s-a acționat pină în prezent pentru

calitateape larg integrale sila a eficiențanecesita- sarcinilor județului și

sistematizarea orașului Tîrgovișțe si a altor localități din județ. S-a cerut, totodată, să se treacă încă din acest ăn la aplicarea măsurilor stabilite privind sistematizarea și perimetrul localităților urbane și rurale, să . .se asigure pe această bază realizarea unor centre corespunzătoare cu creșterea populației și dezvoltarea lor so- cial-economică, redindu-se, totodată, importante suprafețe în circuitul a- gricol. în mod deosebit s-a insistat asupra necesității valorificării unor mari suprafețe de teren prin asigurarea unor lucrări de îmbunătățiri funciare cor'-" mnzătoare.Tovarășul icolae Ceaușescu a subliniat că rea :area importantelor sarcini privind județul Dîmbovița impune perfecționarea stilului și metodelor de muncă ale comitetului județean de partid, îmbunătățirea activității organizatorice și politico-educative a organelor și organizațiilor de partid, astfel încît acestea să cuprindă cit mai bine toate domeniile, să-și afirme rolul lor conducător, să mobilizeze colectivele din unități industriale și agricole în îndeplinirea prevederilor de plan, să asigure înfăptuirea neabătută a hotăririlor Congresului al XIII-lea al P.C.R. Comitetul județean de partid trebuie să tragă toate concluziile din această analiză și să elaboreze un program complex de măsuri în vederea îmbunătățirii întregii activități. în acest sens, secretarul general al partidului a cerut Secretariatului ' Comitetului Central, Consiliului Central de Control Muncitoresc, guvernului să acorde sprijinul necesar pentru ridicarea întregii activități la nivelul sarcinilor și cerințelor actuale, al obiectivelor stabilite de Congresul al XIII- lea. Județul Dîmbovița dispune de o puternică bază economică, de colective muncitorești puternice, de cadre, și specialiști, de toate condițiile pentru ca să ocupe locul ce-i revine în dezvoltarea generală a țării. Secretarul general al partidului și-a exprimat convingerea că, pină la sfîrșitul anului, județul Dîmbovița se va prezenta cu rezultate bune și foarte bune în îndeplinirea prevederilor planului, în realizarea obiectivelor ce l-au fost Încredințate.
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Pagină de glorie
1 împlinesc, in aceste zile, 600 de de la urcarea pe tron a Marelui cea Voievod, moment de inceput mei lungi și glorioase domnii, risă în filele marii cărți de is- e a patriei ca un răstimp de punică afirmare a voinței poporului nân de a trăi liber, de sine stătă- r, ca o perioadă de trainice înfăp- iri economice și social-politice, 

1 construcție și dezvoltare statală, \re aveau să asigure durabilitatea nței de stat a țării prin noianul furtuni și vitregii cu care secole- :e-au urmat aveau să-i încerce pe îâni,Iarcarea acestui măreț moment al 'utului național constituie o nouă •ălucită expresie a înal- •ri pe care partidul nos- ul său general, tovarășul ușescu, o acordă eroicei iporului nostru, vieții, uptei multimilenare a a tuturor acelora care, t nenumărate vicisitudini ilor, ne-au lăsat moșteni- liberă și demnă, limba a mult dulce și frumoasă, îabil patrimoniu de datini _ri, portul străvechi și nea- 
i mîndru, un uriaș tezaur iri materiale, de valori și 41 spirituale. înaltă cinstire e temeiul și izvorul în lumi- concepție a tovarășului ■ Ceaușescu cu privire la uniși strînsa intercondiționare trecut, prezent și viitor, con- potrivit căreia trecutul este s ca un vast creuzet în care olămădit. s-au forjat trăsături- onfundabile ale gindirii și sim- omânești, ale modului nostru de trecut care se așază astfel ca linică temelie pentru prezent, țu viitor. Inlăturînd cu neabătut .1 și consecvență concepții sim- catoare asupra existenței noas- multimilenare, teze preconcepu- . și înțelegeri conjuncturale ale evenimentelor, ale faptelor înaintașilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a redat poporului român istoria sa națională în întreaga ei măreție și frumusețe eroică, consacrînd-o ca pe o mare Carte de învățătură, așa cum au dorit-o de-a lungul vremurilor cei mai înaintați dintre fiii pămîn- tului românesc.în ample și memorabile expuneri și cuvîntăti rostite la aniversarea u- nor mari momente ale istoriei naționale, cu alte numeroase prilejuri, secretarul general al partidului a reliefat, totodată, faptul că trecutul românesc reprezintă un nesecat izvor de învățăminte, o mare lecție pe care generațiile de astăzi, generațiile de mîine trebuie să' și le însușească, să le transforme în comandamente ale vieții și muncii lor. Este vorba înainte de toate de marea lecție a iubirii de tară, a atașamentului nestrămutat față de vatra patriei, probate cu atîta strălucire de înaintași, care nu s-au lăsat îngenuncheați de vîn- ' oasele unor grele vremi, nu și-au părăsit pămîntul natal, ci și-au încordat brațul și mintea, și-au oțetit inima și cugetul spre a se ridica deasupra vitregiilor ; înfruntînd cu bărbăție pe năvălitori, românii au lovit cu sete pe cotropitor, făcînd să-i ardă pămintul sub picioare, clădind și reclădind apoi țara, cu convingerea că precum apa trece, iar stâncile rămîn, ei românii, care erau și se știau din adîncuri de vreme oamenii locului acesta, vor putea birui, prin statornicie, prin muncă, prin tărie sufletească, orice greutăți, oricât de mari ar fi părut.Este apoi vorba desprfe superioara înțelegere a răspunderii față de soarta patriei, căreia îi dau înalt relief atîtea șl atîtea momente ale istoriei românești, cînd la chemarea tării aflate în primejdie se ridica la Juptă ca un singur om întreg poporul, lovind cu toată puterea urii lor neprietenul călcător al pământului românesc și al sacrelor drepturi și dreptăți ale poporului, făcindu-1 să afle că pe-aici nu se trece cu cu
„Pentru pace, pentru om“Tradiționala manifestare „Săp- tămina Crucii Roșii**  se desfășoară anul acesta in condițiile mobilizării eforturilor întregului popor pentru amplificarea remarcabilelor realizări obținute in cinstea celei de-a 42-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă^ in climatul de puternic avint creator generat de aniversarea a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român și împlinirea a 21 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al P.C.R., cînd în fruntea partidului a fost ales cel mai iubit fiu al națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, marele erou comunist, înflăcărat patriot revoluționar, creatorul luminoasei epoci pe care poporul nostru o numește cu îndreptățită mîndrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu’* *,  cea mai fertilă perioadă din istoria neamului.

CICLISM. Proba de urmărire pe echipe din cadrul Balcaniadei de ciclism desfășurate pe velodromul din orașul bulgar Kazanlik a fost cîștigată de selecționata Bulgariei — 4*37”15/100, urmată de România — 4’39”50/100 și Grecia. în cursa cu aditiune de puncte, 120 ture (40 km), pe locul intii s-a situat sportivul bulgar S. Stancev cu 68 puncte, G. Lăutaru (România) a ocupat locul 4 — cu 38 puncte. In proba de viteză a terminat învingător concurentul bulgar S. Sțoicev, urmat de românul I. George și Mihov (Bulgaria!.LUPTE. Participind la concursul internațional de lupte libere „Marele premiu al orașului Lodz" sportivii români s-au comportat excelent, reu-*șind să se claseze 'pe locul I la trei categorii de greutate : Nicu I-Iîncu (52 kg). Glaudiu Tămăduianu (74 kg) și Vasile Pușcașu (100 kg). Iată și alți cîștigători ai competiției : Rumen Pavlov (Bulgaria) — 57 kg, ' Jess Reyes (S.U.A.) — 68 kg, A. Gogo- lișvili (U.R.S.S.) — 82 kg, Kamen Tomov (Bulgaria) — 90 kg,. Z. Tur- manidze (UR.S.S.) — supergrea.TIR. Proba feminină din cadrul concursului internațional de tir cu arcul de la Varșovia a . revenit Sportivei r.omânce Gabrielă Coșovan cu 1 201 puncte, urmată de Alicia Tis- kowska (Polonia) — 1 195 puncte, Eva Sibor (Polonia) — 1 188 puncte, Litka Vihova (Cehoslovacia) — 1 165 puncte. La masculin, pe primul loc s-a clasat K. Vlosik (Polonia) — 1 245 puncte, urmat de coechipierul său S. Kaleta — 1 204 puncte și V. Veselovschi (România) — 1 176puncte,FOTBAL. Federația italiană de - fotbal a confirmat radierea clubului Palermo (divizia secundă) din campionatul profesionist datorită situației financiare (apreciată drept „catastrofală") a acestei grupări. Linul dintre cele mai vechi cluburi italiene. fondat in 1898. Palermo are o datorie estimată la 15 milioane dolari, incercările de a găsi credite soldîndurse cu un eșec.
(15 68 75, săla Studio) : „Universul ar
tei vocale". Ioan Suciu — tenor,-Iosif 
Ion Prunner — pian — 17,30: (Ateneul 
Român) : Cvartetul „CLASIC" (Arca- 
die Zanca — vioară, I. Valeriu Rădu- 
lescu — vioara a Il-a, Dan Gruia 
Mitu — violă, Teodor Pasol — violon
cel) — 19.
• Opera Română (13 18 57) : O noap
te furtunoasă, Gianni Schiechi — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Mam’zelle Nitouche — 18,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : ^murgul 
burghez — 20.
• Țeatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Aventura unei arhive — 17,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Idioata — 18; (sala Stu
dio) : Pensiunea doamnei Olimpia —
18.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Gong ’86 —
19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" (13 13 00) : Pe un picior de 
plai —18.

în marele efort al. întregii națiuni pentru realizarea istoricelor hotă- rir.i ale Congresului al XIII-lea al P.C.R., a sarcinilor decurgind din actualul plan cincinal, Societatea română de Cruce Roșie contribuie, alături de Ministerul Sănătății, de alte organisme și organizații de masă, la menținerea stării bune de sănătate a populației, la ridicarea gradului de cultură sanitară a cetățenilor, la înfăptuirea politicii demografice promovate de partid și de stat.Acțiunile desfășurate de Crucea Roșie, în colaborare cu alți factori educaționali, se înscriu în cadrul complexului de măsuri științifico- educative, promovate de partid, domeniu condus cu inaltă competență și dăruire revoluționară de tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu. ilustru . om politic, savant de renume mondial. Ele urmăresc înarmarea cetățenilor cu cunoștințele necesare prevenirii îmbolnăvirilor și accidentelor. întăririi capacității de muncă, menținerea stării de vigoare și tinerețe a populației, formarea noilor generații, armonios dezvoltate.
cinema

• Bătălia din umbră : SCALA
(11 03 72)— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15
• întunecare : BUZEȘTI (50 43 58)
— 19
• Un comando pentru apa grea :
BUZEȘTI — 14,30; 16,45, POPULAR
(35 15 17) — 17; 19,30
ft Raidul vărgat : POPULAR — 15
• Căutătorii de aur : LIRA (31 71 71)
— 15,30; 18,30, COSMOS (27 54 95) — 9; 
12; 16; 19, ARTA (213186) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19
• Noi, cei din linia intii : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 19
• Șapte băieți și o ștrengărită : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30, 

get dușman, că iubirea de moșie e un zid care nu se infioară de faima nimănui. Văzută astfel, prețuită astfel. istoria patriei a devenit o componentă fundamentală a vastei lucrări de formare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii, o prezență vie, statornică, în viața generațiilor de azi. Cu îndreptățire s-a spus că în această perioadă de creație istorică fără precedent, de mărețe împliniri socialiste, poporul român și-a aliat mai mult ca oricînd eroica sa istorie, marele tezaur de lecții si învățăminte al acesteia.înțeleasă în lumina unei asemenea concepții privind istoria patriei, domnia viteazului, iscusitului și înțeleptului voievod Mircea ni se relevă cu adevărat în contururi grandioase, cu înfăptuiri și realizări ale căror semnificații și înțelesuri o înalță între momentele definitorii ale trecutului nostru, cu un mesaj ce a străbătut nemicșorat veacurile multe ce ne despart de vremea sa.Cinstim, noi, cei de azi, în mândrul domnitor ce suia în septembrie 1386 în scaunul Basarabilor de la Argeș, pe cel care, în numele dragostei de țară, al atașamentului față de idealul neatârnării și demnității acesteia, a știut să unească și să închege într-un unic și tare mănunchi marile e- nergii ale poporului, să însuflețească și să încălzească inimile și cugetele celor mulți la flacăra dorului de libertate, să facă înțeles și profund însușit adevărul că nevoile țării erau ale fiecăruia dintre fiii săi. re- clamînd dăruire deplină, înaltă abnegație, iar la ceasuri de cumpănă — supremul sacrificiu. Avînd alături de sine întreg poporul, urmat cu încredere de către toți cei în stare a purta o armă, Marele Mircea Voievod a stat neînfricat în calea furtunii, a fulgerului, măsurîn- du-se cu oricine atenta la libertatea pământului strămoșesc. Pe acest temei, în cronica vremurilor, în cursul domniei sale s-au înscris pagini de nepieritoare glorie, de fierbinte eroism, mărețe victorii. Au fost izbinzi militare care au făcut încă o dată dovada că de nebirriit este acel popor care face zid tare din voința sa de libertate, din iubirea față de glia strămoșească, din statornicul atasa- ihent față de legea, portul și datinile străvechi.• Alături de acest nepieritor mesaj pe care-1 înscriu în filele istoriei, biruințele repurtate de români sub conducerea lui Mircea au - arătat că poporul român nu poate fi îngenuncheat, nu poate fi deposedat de acele drepturi și libertăți care-i chezășuiau existența neatârnată, hotărînd astfel pentru un lung răstimp soarta țărilor române, asigurînd păstrarea ființei lor de stat, într-o vreme în care rînd pe rînd țarate și crăii, regate și cnezate cădeau sub stăpînirea otomană, plerzîndu-și libertatea. Iar păstrarea ființei de stat a țărilor române, a dreptului suveran de a se cîrmui așa cum doreau, potrivit legii și vrerii lor, a creat condiții liberei dezvoltări a poporului nostru, afirmării forței sale de creație istorică, alți domni și voievozi, viteji și iscusiți, continuînd lucrarea începută de Mircea — Alexandru cel

600 DE ANI DE LA URCAREA 
PE TRON A MARELUI 

MIRCEA VOIEVOD

înfăptuirea acestor obiective a impus organizației promovarea unui stil. de muncă nou, dinamic, găsirea unor forme și metode de activitate care se bucură de un larg interes cetățenesc, precum simpozioanele, conferințele, colocviile, dialogurile cu populația, galele de filme și concursurile pe teme de sănătate organizate in orașele și satele țării, in intreprinderi industriale și unități agricole de comitetele jși comisiile de Cruce Roșie.Deviza sub care se desfășoară
21-27 septembrie:

„SĂPTĂMlNA CRUCII ROȘII“
anul acesta „Săptămîna Crucii Roșii**— „Pentru pace, pentru om“ — marchează și în acest mod participarea acestei organizații — cu un activ voluntar de peste 750 000 persoane— la manifestările dedicate Anului Internațional al Păcii. Acționînd in spiritul politicii externe a partidului și statului nostru, de pace și largă colaborare internațională, promovată cu strălucire de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Societatea‘română de Cruce Roșie întreține relații de colaborare cu peste 130 societăți naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie din țări de pe toate continentele, cu mișcarea mondială a Crucii Roșii, în ansamblul acesteia. .Ca și în alți ani, „Săptămîna Crucii Roșii**  prilejuiește o serie de importante manifestări pe plan central și local, printre care cea de-a V-a ediție a etapei republicane a concursului grupelor sanitare, cu participarea unui număr de 41 grupe, clasate pe primul loc în faza județeană și' pe municipiul Bucu

PROGRESUL (23 94 10) — 15; 17,15;
19,30
• Cu mîinile curate — 19 ; Toată lu
mea este a mea — 14; 16,30 : MUNCA 
(21 50 97)
• Trebuie să-ți joci rolul : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, MELODIA (11 13 49) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20
® Pacea — victorie a rațiunii : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20
• Bonner fiul : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 19,30, GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 
15,30; 17,30; 19,30
• Săgeata neagră : LUMINA (14 74 16) 
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20
• Program de desene animate — 9; 
11; 13, Comedie mută ’77 — 15; 17; 19: 
DOINA (16 35 38)
• Atkins : VICTORIA (16 28 79) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20
• Imperiul contraatacă : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 13; 16; 18,30

in istoria patrieiBun, Dan al II-lea Viteazul, Iancu de Hunedoara. Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Neagoe Basarab, Radu de Ia Afumați. Petru Rareș, Ioan Vodă Viteazul, Mihai Viteazul. Radu Șer- ban. Matei Basarab, Mihnea al III-Iea, Șerban Cantacuzino, Constantin Brîncoveanu, Dimitrie Can- temir, Grigore Ghica. Printr-o necurmată luptă, printr-un statornic și uriaș efort s-a păstrat această scumpă moștenire strămoșească — statul, temelie a dobîndirii, prin forțe proprii, în veacul al XIX-lea, într-o nouă epocă istorică, a independenței absolute a țării, înscrisă in 1877 in cartea veacurilor ca un fapt împlinit, numele drag România gravin- du-se la loc de cinste în buchetul statelor suverane ale lumii.Cinstim în mîndrul voievod. înscăunat in urmă cu șase veacuri pe tronul țării românești de la sud de Carpați, pe unul dintre acei mari bărbați, cîrmuitori de țară, care au făcut totul pentru apărarea demnității neamului lor. pentru ca drepturile acesțuia să nu fie lovite ori.știrbite. într-o epocă în care pe scena politică a- Europei s-au afirmat, mai aproape ori mai departe de fruntariile noastre, personalități politice și militare de anvergură; Mircea, mare voievod și domn singur stăpînitor în țara de sine stătătoare, s-a - dovedit un iscusit diplomat, precum se dovedise strălucit organizator al puterilor ostășești ale poporului său. El a încheiat. pe bază de egalitate, numeroase înțelegeri și tratate, integrînd astfel Țara Românească a Munteniei mai activ și mai profund ca oricare dintre înaintași in viața politică europeană, făcînd-o să ' se afirme ca un factor .de stabilitate într-o perioadă de iuți și neașteptate prefaceri politice internaționale. Prin izbînzile sale pe cîmpul de luptă, prin iscusința sa diplomatică, Mircea a întărit necontenit- prestigiul și autoritatea țării românești de la sud de Carpați, spre aceasta îndrep- tîndu-se, pline de speranță și încredere, privirile și gîndurile celor care năzuiau să-și redobîndească neatârnarea și ale celor care se simțeau amenințați de valul cotropirii otomane. în vremea lui Mircea s-a dat o nouă și puternică ilustrare voinței de pace, de înțelegere și prietenie a românilor, faptului că, năzuind fierbinte la păstrarea libertății ' țării lor, ei au înțeles dorința de a trăi libere a altor neamuri și, deopotrivă, însemnătatea colaborării dintre popoare pentru împlinirea acestui ideal.Cinstim în marele domn care lua în miinile sale puternice, irț urmă cy șase secole, sceptrul Țării Românești, pe un domn al tuturor românilor nu numai pentru că mărețele lui fapte au aureolat cu un nou nimb de glorie numele de român, ci șl pentru că Marele Mircea Voievod s-a dovedit un clarvăzător, un inaintemergă- tor al unității românești. Căci în vremea lui s-a înfăptuit reintegrarea străvechiului pămînt românesc al Dobrocei. acea Dacie pontică a Strămoșilor geto-daci, intre hotarele firești ale Tării Românești. Căci el a stăpînit întinse teritorii la nordul gurilor Dunării și la nord de Car

rești, organizată in stațiunea tineretului din Costinești ; se va inmina celor mai merituoși activiști voluntari „Diploma de onoare a Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie". în județe vor avea loc, sub egida consiliilor județene de Cruce Roșie, in colaborare cu alte organizații de masă, concursuri sportive. acțiuni de masă pentru creșterea igienei și înfrumusețarea localităților, intîlniri între donatorii onorifici și primitorii de singe, precum și simpozioane și conferințe pe teme cum sînt „Sănătatea copiilor — bunul cel mai de preț al familiei**,  „Copiii — bucuria familiei, viitorul de aur al patriei". Tema de stringentă actualitate, pacea lumii, își găsește un loc central în cadrul acțiunilor prilejuite de „Săptămîna Crucii Roșii". în toate organizațiile acesteia se vor prezenta expuneri despre politica externă a României, de dezarmare generală și pace, promovată cu consecvență de tovarășul Nicolae Ceaușescu. în Capitală vor avea loc, in organizarea Comitetului municipal al Crucii Roșii, intre alte manifestări, simpozionul pe tema „Asigurarea tinereții și vigorii poporului nostru — expresie a umanismului revoluționar al P.C.R., a grijii tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru viitorul națiunii noastre socialiste".Manifestările prilejuite de „Săptămîna Crucii Roșii" se înscriu în ansamblul activității permanente desfășurate de cei peste 7 milioane de membri ai acestei organizații, alături de celelalte organizații de masă și obștești, pentru a îndeplini exemplar sarcinile ce le revin din istoricele hotărîri' ale Congresului al XIII-lea al partidului, din indicațiile și orientările tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru păstrarea și întărirea sănătății și vigorii poporului nostru, constructor al socialismului și comunismului pe pămintul României. •
• Păcat de lacrimile tale : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20
• Infernul din zgîrie nori : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 15,45; 19
• Despărțire temporară : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 12; 16; 19
• Al șaptelea cartuș : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30;
19,30
• Atenție la pana de vultur : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17,15;
19,30
O Caravana misterioasă : PACEA 
(71 30 85) — 15; 17,15; 19,30

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Caligula — 19,30; (sala Ate
lier) : Intre patru ochi (B) — 19.
• Filarmonica „George Enescu“ 

pați, in Transilvania și Banat, a fost un .sprijin pentru populația românească de aici in eforturile acesteia de a-și apăra ființa de neam, vădin- du-se astfel că frunțile de piatră ale Carpaților n-au fost un zid despărțitor de frați, ci o punte de statornice legături. Căci Mircea Voievod a inițiat o politică de strînsă întrajutorare cu Transilvania și Moldova, un adevărat front românesc ce avea să-și dovedească marea lui forță de atîtea ori în istorie, asemenea trainice legături din vremea lui Mircea, din perioada ce a urmat pregătind măreața înfăptuire a lui Mihai Viteazul de la îngemănarea veacurilor al XVI-lea și al XVII-lea, dovedin- du-se totuna cu „pohta istoriei".Cinstim în personalitatea lui Mircea pe cirmaciul de țară care a văzut limpede marea însemnătate a forței economice a țării pentru însăși existența neatirnată a acesteia. Măsurile sale de ordin economic și financiar s-au repercutat adînc și favorabil asupra vieții economice, asigurînd înflorirea acesteia, în pofida a nu puține vitregii ale istoriei. Documentele vremii conturează imaginea unei țări prospere, înfloritoare, temeinic gospodărite, în care se pun în valoare bogățiile pămîntului, se taie noi drumuri de comerț, se creează noi tîrguri și se dezvoltă cele vechi, se intensifică legăturile economice cu țările vecine. Pe o atare temelie avea să se desfășoare o amplă operă constructivă, de stră- juire a țârii cu puternice cetăți de apărare, dar și de ctitorire a unor lăcașuri ce aveau să dăinuie peste veacuri, vorbind urmașilor despre un domn harnic și gospodar, despre o epocă cu o autentică vocație a construcției, cu mare dragoste pentru frumos.Pentru toate trainicile înfăptuiri ale vremii lui, pentru înaltele gîn- duri care s-au aflat la temelia lor, pentru tăria și neînfricarea cu care a slujit idealuri de permanență ale poporului nostru, mîndrul voievod de la Argeș a fost socotit de contemporani un mare și demn cîrmuitor de țară, un neînfricat și iscusit apărător al drepturilor acesteia. Iar urmașii au păstrat amintirea faptelor Iui adînc gravată în inima lor, adică în locul în care ea nu se șterge niciodată. Iar atunci cînd, în veacul trecut și la începutul acestui secol, poporul român s-a aflat în faza decisivă a luptei sale pentru restaurarea independenței și unității sale național- statale, numele voievodului Mircea a încălzit inimile in ceasuri de restriște, a întărit cugetele pentru bi- ruirea oricăror greutăți ce se înălțau in calea împlinirii justelor noastre năzuințe. în marele război' al reîntregirii, bunăoară, oștenii regi- t mentului ce purta numele marelui voievod au scris una dintre paginile cele mai strălucite ale bravurii românești, arătând, precum la Rovine, că iubirea de moșie e un zid de neînfrînt și, deopotrivă, că din stejar stejar răsare și din vultur vul-^ tur naște, că eroi au fost, eroi Sînt încă și-or fi cit-neamul românesc.S-a spus cu îndreptățire că sărbătorirea marilor personalități ale istoriei unui popor este un semn că acesta i-a meritat. Cinstindu-1 pe Marele Mircea Voievod, astăzi, 'cînd ponorul român traversează cea mai rodnică etapă a istoriei sale, cînd prin mărețe împliniri socialiste dă strălucite mărturii ale forței de creație a unui popor liber, singur stăpîn • pe soarta sa, omagiem istoria noastră eroică, înaintașii prin a căror luptă s-a croit demn făgaș existenței poporului nostru, reafirmînd ho- tărîrea noastră nestrămutată de a munci cu înzecite puteri spre a înălța necontenit patria în măreție, frumusețe și suverană demnitate, dovedind astfel că torța visurilor și dorurilor celor ce ne-au premers se află în mîirii puternice, în inimi oțelite.
Silviu ACHIM

INFORMAȚII SPORTIVE

Cronica zileiPreședintele Marii Adunări Naționale, Nicolae Giosan, a avut, marți, o întrevedere cu delegația Adunării Naționale a Republicii Zambia, condusă de Robins'on Mwaakwe Nabu- lyato, președintele adunării, care efectuează o vizită în țara noastră, la invitația M.A.N.în timpul convorbirilor a avut loc un schimb de informații privind activitatea și preocupările celor două foruri legislative și, . in context, a fost evidențiată contribuția pe care o pot aduce la dezvoltarea și diversificarea raporturilor de prietenie și colaborare româno-zambiene. A fost subliniat, totodată, rolul pe care îl pot avea parlamentele și parlamentarii din cele două țări in cadrul efortului general al popoarelor pentru instaurarea unui climat de pace și securitate în. lume.în aceeași zi. oaspeții zambieni au avut întrevederi cu loan Totu, ministrul afacerilor externe, și la conducerea Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.Biroul Marii Adunări Naționale a oferit un dineu în onoarea delegației parlamentare zambiene.A fost prezent Gibson R. Zimba, ambasadorul Republicii Zambia în țara noastră.
vremea

Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 24 septembrie, ora 21 — 27 
septembrie, ora 21. In țară : Vremea se 
va răci, iar cerul va fi variabil. Ploi 
Izolate vor cădea in regiunile nordice. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat, 
cu unele intensificări la munte și in 
regiunile estice, cu viteze de 40—70 km 
pe oră, mai ales în a doua parte a in
tervalului. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre zero și 10 grade, mai 
coborite în ultimele nopți pină la 
minus 6 grade in zonele depresîonare, 
iar cele maxime vor oscila între 13 și 
23 de grade. Local, în jumătatea de 
nord a țării și izolat în rest se va pro
duce brumă. In ultimele nopți,- condi
țiile meteorologice vor deveni favora
bile înghețului slab la sol în depre
siunile intramontane. Dimineața, pe 

.alocuri, se va produce ceață.

tv
In jurul orei 11 : Transmisiune direc

ta : Adunarea populară din muni
cipiul Tîrgoviște prilejuită de

DIN LUMEA CONSTRUCTORILOR SOCIALISMULUI
Ritmurile modernizăriiînainte de a ateriza pe aeroportul din Nanjing, avionul face o voltă amplă, oferind călătorului imaginea panoramică a marelui oraș risipit pe malul fluviului Yangtze. Peste citeva minute ne aflăm în vechea capitală a Chinei medievale și actuala reședință a uneia din cele mai dezvoltate din punct de vedere economic provincii ale țârii -- Jiangsu. O provincie întinsă pe 102 000 kmp și cu o populație de 61 milioane locuitori, avînd, totodată, peste 5 000 de ani de istorie.Nanjing insuși este o mare aglomerare urbană, in care pulsează o intensă viață economică. Denumirea orașului — în vechea ortografie Nankin — este bine cunoscută in țările europene, ea devenind substantivul comun care definește un renumit tip de țesătură, fabricat și astăzi aici și exportat în întreaga lume. Dar în ultimele decenii nu industria ușoară este ramura economică reprezentativă a orașului și provinciei. Ca urmare a amplelor transformări intervenite pe ansamblul R.P. Chineze. Ia Nanjing se pune un accent sporit pe dezvoltarea ramurilor purtătoare ale progresului tehnic, menite să asigure înzestrarea noilor obiective de investiții care se realizează pe întreg cuprinsul țării.întreprinderea constructoare de mașini-unelte nr. 2 este o astfel de unitate de vîrf care, pe lingă rolul său primordial in dotarea întreprinderilor chineze, și-a demonstrat forța tehnică și competitivitatea, exportindu-și produsele in 25 de. țări ale lumii. O întreprindere eu bogate tradiții — s-ar putea spune. într-un anumit sens, așa și este, dacă ne referim la faptul că in 1896 exista aici un atelier industrial de bătut monede, pentru ca, in 1949, doar 33 de muncitori cu 7 utilaje să fabrice instalații de măsurat și cîntărit. Saltul la actualele mașini-unelte de performanță a fost uriaș : anual. 3100 de muncitori i produc peste 2 000 utilaje, de 22 de tipuri. Merită menționat că și la noi în tară se află utilaje fabricate la întreprinderea din T^anjing.Vizităm citeva secții importante. Rețin atenția ordinea desăvirșită, fluxurile tehnologice raționale, grija pentru utilizarea în scopuri productive a fiecărui metru pătrat de hală. Materialele și semifabricatele sint depozitate pe verticală, cu spirit gospodăresc, astfel ca nimic să nu se piardă, să nu se deterioreze. O uzină care în bună măsură s-a creat pe ea însăși, pentru că multe, foarte multe utilaje s-au realizat, cu forțe proprii.— Avem de înfăptuit un important progres tehnic și calitativ in fabricația produselor noastre, cu care intenționăm să intrăm tot mai mult pe piețele externe — ne explică Qin Daoxian, secretar adjunct al comitetului de partid. Atuurile noastre sînt atât forța proprie de concepție tehnică și tehnologică, cit mai ales capacitatea profesională a muncitorilor și specialiștilor. Putem afirma că am constituit un colectiv muncitoresc puternic, sudat, aplecat spre tot ce este nou. La noi se tinde tot mai mult spre crearea unor adevărate dinastii muncitorești, dacă avem in vedere că la angajare și la cursurile de calificare sînt preferați fiii si fiicele muncitorilor din intreprindere. Stabilitatea cadrelor este o condiție. dar nu singura ; tot atât de important este să asigurăm permanenta ridicare a calificării oa

Consfătuirea șefilor secțiilor cultura
1 \

ale Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste 
si muncitorești din unele tari socialisteLa București s-a deschis, marți, 23 septembrie. Consfătuirea șefilor secțiilor cultură ale Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din unele țări socialiste.La lucrări participă reprezentanți ai Partidului Comunist Bulgar, Partidului Comunist din Cehoslovacia, Partidului Muncii din Coreea, Partidului 'Comunist din Cuba, Partidului Socialist Unit din Germania, Partidului Popular Revoluționar Mongol, Partidului Muncitoresc Unit Polonez. Partidului Comunist Român, Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și Partidului Comunist din Vietnam.în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, delegațiilor prezente la consfătuire le-au fost adresate. de către tovarășul Petru Enache, membru su

CONVORBIRI ROMÂNO-IUGOSLAVEîn zilele de 22 și 23 septembrie, la Kladovo și Drobeta-Turnu Severin a avut loc o întâlnire intre delegațiile Comisiilor pentru politică externă ale parlamentelor României și Iugoslaviei.Delegația română a fost, condusă de tovarășul Ion Stoian. membru supleant al Comitetului Politic Executiv; secretar al Comitetului Central al P.C.R.. președintele Comisiei pentru politică externă și cooperare economică internațională a Marii Adunări Naționale, iar delegația iugoslavă a fost condusă de tovarășul Miat Sukovici. președintele Comisiei pentru politică externă a Adunării Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.In cadrul întâlnirii s-a procedat la un schimb reciproc de informații a- supra problemelor și preocupărilor actuale și de perspectivă ale celor două țări și partide privind construcția socialistă.A fost evocată cu satisfacție evo
vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, în județul Dîmbovița 
(color)

20,00 Telejurnal
20,40 Pe drumul înfăptuirii noii revo

luții agrare. Experiența fruntași

menilor. Prin însăși organizarea noastră, prin sistemul de retribuire. muncitorii, specialiștii sînt nemijlocit interesați să se pună la punct cu tot ce este nou in profesie. astfel încît să fie capabili să răspundă oricăror exigente. într-un asemenea climat, considerăm noi. se asigură și disciplina, și răspunderea în muncă, și spiritul creator, gospodăresc.— Care este eficiența producției? . — în 30 de ani. intreprinderea noastră a adus statului venituri de 8 ori mai mari decît valoarea investițiilor. Edificator este insă progresul remarcabil obținut prin restructurarea și modernizarea esențială a producției — acțiuni realizate începînd cu anul 1978. în ultimul an am predat statului cu 49 la sută mai multe beneficii decît in anul anterior. Și cîștigurile oamenilor au crescut în mod substanțial. întreprinderea își permite să construiască, din fondurile proprii, anual, 3 000—4 000 mp locuințe, 300 de apartamente fiind predate recent unor muncitori și specialiști. La care putem adăuga construirea
însemnări de călătorie 

din R. P. Chinezăde creșe. cantine, cabinete medicale.în ultimii ani, în viața economică a provinciei Jiangsu s-a pus accentul nu atât pe ridicarea unor intreprinderi noi, intrucît exista aici o bază economică puternică ; s-a. avut în vedere, de aceea, cu prioritate, restructurarea sistemului economic și modernizarea unităților productive. Bunăoară. numai la Nanjing s-au introdus peste 60 de linii tehnologice moderne, din care jumătate sînt destinate componentelor și pieselor electronice. Așa cum a demonstrat practica, electronica este o ramură deosebit de rentabilă, iar întreprinderea de specialitate din orașul Wuxi, situat pe teritoriul provinciei, este cea mai eficientă din cadrul ministerului de resort al Chinei. La Wuxi. insă, se fabrică și țesături din lină de cea mai bună calitate, medaliate cu aur in întrecerea pe plan național. Dar tot la Wuxi există și o întreprindere de construcții de mașini care se mindrește cu faptul că unul din tipurile de utilaje fabricate aici lucrează sub comanda untii calculator electronic din generația a patra. Ce mai produce industria provinciei ? Utilaje de construcție, tractoare și motoare diesel, produse petrochimice și ale industriei ușoare — valoarea producției industriale reprezentând o zecime din producția întregii Chine.Un amplu proces de înnoire și modernizare pentru înfăptuirea căruia s-a realizat o mare deschidere în comerțul exterior al Chinei. Astfel, reținem că. in colaborare cu România, la Souzhou se construiește un mare combinat de producere a cimentului. De asemenea. linii tehnologice de fabricație românească pentru industria alimentară sînt montate la Nanjing, .ca și în orașele Souzhou, Changshu, Liyang și Lianyungang. Proiecte de perspectivă ? Cel mai important obiăctiv de investiții al perioadei care urmează : construirea lingă Nanjing a unui mare combinat petrochimic, al treilea ca mărime din țară, care va costa 4,6 miliarde yuani. 

pleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al.C.C. al P.C.R., un salut călduros, împreună cu urarea ca lucrările să se desfășoare cu succes, contribuind la întărirea colaborării dintre partidele și țările noastre, la sporirea prestigiului și influenței socialismului în lume.Participanții la lucrări efectuează un schimb de experiență privind dezvoltarea culturii ca factor de seamă al edificării rioii orînduiri sociale, al educării patriotice, revoluționare a oamenilor muncii și formării omului nou. constructor al socialismului și comunismului. Consfătuirea prilejuiește, de asemenea, examinarea unor aspecte legate de dezvoltarea colaborării în domeniul culturii și schimbului de valori spirituale, in scopul unei mai bune cunoașteri reciproce, pentru promovarea prieteniei și înțelegerii între popoare, a idealurilor păcii și progresului.
luția ascendentă a raporturilor tradiționale româno-iugoslave de prietenie și colaborare, întemeiate pe principiile egalității in drepturi. încrederii. respectului reciproc si neamestecului in treburile interne.în timpul convorbirilor a fost subliniată contribuția determinantă a întâlnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și conducătorii Republicii Socialiste Federative Iugoslavia în întărirea prieteniei și colaborării româno-iugoslave.S-a reliefat încă o dată însemnătatea continuării dialogului dintre partidele și țările noastre în probleme ale politicii internaționale și colaborării bilaterale.La convorbiri au luat parte ambasadorul României la Belgrad. Dumitru Popa, și însărcinatul cu afaceri a.i. al R'.S.F. Iugoslavia la București, Liubomir Kuzmovici.

lor să o cunoaștem, să o genera
lizăm ! (color)

20,55 Trăim decenii de împliniri mărețe! 
Cintece și versuri (color)

21,10 ,,Mircea cel Mare". Producție a 
Studioului cinematografic al 
armatei

21.30 Telejurnal
22.00 închiderea programului

la NanjingConstrucții, construcții...In secolul al XIV-lea, la sfatul unui înțelept, un împărat din dinastia Ming a ridicat un zid, lung de 33 km și inalt de 14—21 metri, pentru apărarea cetății care avea să devină capitală. Replică peste timp, podul de pe Yangtze, ridicat cu forțe proprii — de la proiecte, materiale și execuția in sine — în deceniul al șaptelea al| secolului nostru, avea să’destindă calea pentru racordarea mai lesnicioasă a provinciei la viața econo-: mică a întregii Chine. Impresionantă, această construcție: podul de cale ferată are o lungime de 6 700 metri, cel rutier cu care se înge-i mănează ■— 4 859 metri. Vreme deopt ani, cinci mii de oameni au încastrat în piloni și arcade un milion de tone de beton și 100 000 tone de metal. Un pod destinat prezentului, dar și veacurilor care vor veni, 180 de trenuri și 10 000 de autovehicule traversează zilnic pe pod fluviul Yangtze.Yangtze — un fluviu . al cărui potențial hidroenergetic este uriaș. Aflăm din presa chineză că reprezentanții orașelor . Nanjing, Wuhan, Chongging și Shanghai au decis să elaboreze un plan pe termen lung care Vizează exploatarea comună a bazinului acestui fluviu. Astfel, Shanghaiul iși va „transfera" in alte localități de pe cursul fluviului o parte din industria sa. con- centrindu-și eforturile spre dezvoltarea comerțului exterior și cooperării industriale externe. în cadrul acestui program vor fi puse in valoare mai bine resursele de minereuri existente in interiorul Chinei, care vor putea fi economicos prelucrate și transportate pe fluviul Yangtze.Pe străzile Nanjingului viața pulsează la cea mai inaltă tensiune. Magazinele se țin lanț ; intrăm intr-o piață comercială in care se vînd de toate, de la bunuri manufacturate. electronică de virf. pină la produse ale micii industrii, ale gospodăriilor personale. După tumultul orașului, o oază de destindere în parcul de pe malul lacului Xuan Wu. In megafoane răsună valsul „Valurile Dunării". „Ne 
bucurăm de fiecare dată să ne in- 
tilnim cu prietenii români — a limit să sublinieze Sun Han. secretar adjunct al comitetului de partid din Nanjing. Partidul Comu
nist Chinez și Partidul Comunist 
Român sint partide prietene, țările 
noastre, de asemenea, aceasta aa- 
torindu-se în bună măsură relații
lor prietenești dintre condu
cătorii țării noastre și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. De altfel, tova
rășul Ceaușescu, cu prilejul uneia 
din vizitele sale în China, s-a 
aflat și in orașul Nanjing. Țara 
noastră se află intr-un moment 
important, in care avem de înfăp
tuit un amplu program de dezvol
tare și modernizare. Punem preț 
cu atiț mai mult pe relațiile cu 
prietenii din România, cu care — 
pornind de la ceea ce am realizat 
pină acum — dorim să avem le
gături economice cit .mai fructuoa
se, in spiritul măsurilor convenite 
la nivel inalt".Cuvinte pe care. într-o formă sau alta, aveam să le auzim adesea in China. Imaginea esențială a timpului de acum este aceea a energiilor creatoare descătușate ale unui întreg popor care iși făurește cu înțelepciune și tenacitate, sub conducerea Partidului Comunist Chinez, un viitor tot mai prosper.

Corneliu CÂRLAN
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RECOL TAREA
cu toate forțele, cu maximă răspundere, 
printr-o bună organizare a muncii!

Ritmul culesului 
trebuie mult acceleratSCURTA FIȘA DE CAMPANIE. Pînă in seara zilei de 22 septembrie, in unitățile agricole doljene se consemnau următoarele rezultate la strînsul recoltei: porumbul a fost recoltat de pe 69 987 hectare (57 la sută din suprafață), soia a fost strinsă de pe 15 203 hectare (62 la sută). Recol- trfbea sfeclei de zahăr se face conform graficelor stabilite.Chiar și sumară, această trecere in revistă evidențiază un fapt de netăgăduit : la strînsul roadelor toamnei se lucrează pe un front larg, cu o mare mobilizare de forte. Analizind mersul acestor lucrări, comandamentul județean a întreprins noi măsuri pentru încadrarea lor strictă în termenele stabilite. Am reținut în acest sens un singur aspect, dar edificator. de la tovarășul Dumitru Constantin, secretar al comitetului județean de partid : recoltarea porumbului, cultură care deține ponderea in cadrul lucrărilor agricole de sezon, s-a stabilit să se încheie pînă la 28—30 septembrie. Pentru aceasta, măsurile concrete întreprinse vizează creșterea ritmului de lucru de la 2 500 hectare la 4 000 hectare Pe zi. Este un ritm ce are deplină acoperire in forțele asigurate. Zilnic, pe ogoarele Doljului lucrează, îndeosebi la recoltarea și transportul produselor, circa 90 000 de cooperatori si locuitori ai satelor, 10 000— 15 000 de oameni ai muncii din unitățile economice, la care se adaugă peste 45 000 de elevi. Ne-am referit la forțele manuale pentru că cele mecanice sînt oricum mobilizate in totalitate la desfășurarea lucrărilor. Consemnăm a- ceastă mare concentrare de forte fiindcă în acest an, potrivit estimărilor, se vor obține cele mai mari producții din istoria județului. Aceasta înseamnă un mare volum de muncă, pentru realizarea căruia, după cum ne-am convins pe un traseu prin mai multe unități agricole, oamenii sînt bine pregătiți să-l realizeze la timp și de bună calitate.DECISIVA este buna ORGANIZARE. Vorbind despre I.A.S. Băilești. trebuie să arătăm că in mod asemănător se acționează în toate cele 14 unități a- gricole de stat din județ. „Se lucrează grupat cu mijloace mecanice, așa cum a stabilit comitetul județean de partid, ne spune directorul I.A.S.. inginer Aurelian Eieroiu.

Prin aceasta realizăm o bună supraveghere și îndrumare a activității. La ferma 6. unde ne aflăm, avem concentrate 12 combine la culesul porumbului și 10 mijloace de transport. Am deplasat în cimp atelierul mobil pentru reparații, cisterna de alimentare cu combustibil, piesele de schimb de strictă necesitate. Din păcate, multe dintre ele ne lipsesc. Mecanizatorii iau masă caldă in cimp. prin toate acestea reușim să recoltăm circa 2 hectare pe fiecare combină. Da. nu vă mirați, numai 2 hectare, intrucît nu recoltăm doar
BRIGADA „SClNTEII" 

TRANSMITE
DIN JUDEȚUL DOLJ

7—8 tone știuleti la hectar, ci aproape 19 tone, pe care ne străduim să le transportăm in aceeași zi in bază“.ÎN ACTUALITATE, O PROBLEMA MAI VECHE: LIPSA PIESELOR DE SCHIMB. Și în consiliul agroindustrial Perișor a- veam să ne convingem că buna organizare a activității permite realizarea unor ritmuri superioare de lucru. Iată însă o problemă de stringentă actualitate supusă atenției de directorul S.M.A. Perișor, inginerul Ionuț Dobre : „Dacă pînă miine nu facem rost de 40 de curele de transmisie (după aceea am notat că cele mal solicitate sînt de tipul 2 750), Ia soia vom avea cu 10 combine mai puțin“. Asemenea avertismente am înregistrat în multe locuri din județ. Lipsa curelelor, ca și a altor piese de schimb de mare uzură, ne-a fost confirmată si de tovarășul Gheorghe Ene, activist al secției agrare a comitetului județean de partid : „Lipsa de curele și a altor piese de schimb se datorează și modului defectuos în care se face uneori exploatarea mașinilor, cît și calității acestor curele și piese de schimb. Dar aceasta e o problemă care reclamă o soluționare de durată. în prezent insă factorii de resort de la Ministerul Agriculturii trebuie să înțeleagă că producția de soia a ajuns la maturitate. chiar există

pericolul pierderii prin scuturare — ceea ce impune asigurarea pieselor de schimb pentru functionarea la capacitate a întregului parc de mașini agricole".FURAJE, CÎT MAI MULTE FURAJE ! La I.A.S. Giubega ni s-a făcut o demonstrație practică a modului în care se acționează pentru asigurarea furajelor. Directorul unității, inginer Marinei Mitroi. nu era < mulțumi t de felul cum îi merg combinele. afirmînd că aici e loc de mai bine, dar in schimb era foarte mulțumit că la ora actuală cămara de iarnă a zootehniei este aproape plină. „Ca in nici un an, in prezent avem incă resurse mari de strîns ‘și depozitat, ne spune dinsul. 700 hectare culturi duble și 70 hectare, sfeclă furajeră. Pe baza a- cestor resurse, vom însilo- za suplimentar peste 5 000 tone furaje". „Și vreau să notați, nu ca un motiv de laudă, ci ca .pe O problemă rezolvată, faptul că atit cît și-au propus cei de la Giubega înseamnă să asigurăm o furajare la discreție — intervine în discuție inginerul Pantelimon Mateescu. directorul Trustului I.A.S. în anii trecuti am avut o experiență tristă în această privință. De aceea, in acest an, toate cele 14 I.A.S.-uri, ce au un mare efectiv de animale, au situat în centrul preocupărilor strîngerea și depozitarea tuturor resurselor de furaje ce le oferă cîmpul, creînd astfel un surplus de furaje *.Supunem atenției organelor centrale de resort o problemă de a cărei soluționare depinde asigurarea în multe unități a unei resurse importante de nutrețuri pentru timpul iernii. Pe mari suprafețe, porumbul însămințat in cultură dublă .— și ne referim la porumbul pentru boabe — nu are practic condiții să, fructifice și să ajungă la maturitate, din cauza secetei prelungite. Acum, pericolul deprecierii este foarte mare, în- trucît bruma și-a făcut apariția. Iată de ce supunem atenției factorilor de răspundere din Ministerul Agriculturii această situație, solicitîndu-le să decidă operativ, la fata locului, asupra celor mai eficiente măsuri ce se impun pentru a nu se deprecia nimic din recolta acestui an.
Aurel PAPADIUC 
Nicoiae BABAlAlî

Așa trebuie acționat acum : cu toate forțele la strînsul roadelor toamnei ! Ieri, la ferma Greaca a I.A.S. Craiova, elevi ai liceului „N. Titulescu" lucrau cu hărnicie

Timp optim pentru culesul și prelucrarea sfeclei de zahăr. Ieri, la Întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr PodariFoto : E. DICHISEANU

În aceeași zonă, în aceleași condiții 
-diferențe nejustificate

STADIUL RECOLTĂRII PORUMBULUI — în procente — la data de 22 septembrie, 
in județele din zona I

Sectorul agricol Ilfov 99
Ialomița 75
Timiș 74
Olt 73
Giurgiu 71
Călărași 70
Tulcea 69

Brăila 65
Arad 63
Constanța 62
Buzău 61
Teleorman 60
Dolj 57

Secvențe în alb și
Ora de dirigenție din livadâ. In aceste zile frumoase de toamnă, cînd în județul Maramureș întreaga suflare a satelor se află pe cîmp Ia strînsul recoltei, zilnic, peste 20 000 de elevi maramureșeni își mută sala de curs în grădini și livezi, unde învață, prin faptă, lecția revoluționară despre patriotism și dragoste de muncă. Ieri, de exemplu, pe întreaga vale a Someșului, alături de părinți și frații lor mai mari, am întilnit la depănușat porumb, la recoltat și sortat cartofi, la strînsul merelor și legumelor, elevi din toate școlile din această zonă. Și ce minunate lecții de dirigenție audiau acești copii acolo în cîmp. aflînd din gura specialiștilor ce și cum fac oamenii ogoarelor ca să scoată producții tot mai mari. Să afle, de pildă, cum au reușit horticultorii din Remeti să sporească cu peste 400 tone fructe producția din acest an față de 1985, în condițiile de secetă cunoscute și să-și realizeze planul, cum spunea șeful fermei Vasile Prună. Cum fac pomicultorii ca aceste fructe atit de căutate la export să-și mențină calitatea ireproșabilă în orice condiții de vreme ? Răspunsul la aceste întrebări și la altele de acest fel constituie o mărturie pe viu despre hărnicia, conștiința și cutezanța revoluționară ale acestor oameni. Este, de fapt, miezul unei ore de dirigenție, desfășurată în livadă. Pentru că dacă aici elevii ar învăța numai să culeagă fructe, lecția și-ar atinge doar parțial scopul. (Gheorghe Susa).
Cine suportă paguba ? Multe intense pregătiri a făcut colectivul întreprinderii de nutrețuri combinate Berzovia, județul Caraș-Severin, pentru a asigura o cit mai bună preluare a porumbului. Prin măsurile luate, zilnic pot fi preluate

negru de pe ogoare aici circa 900 tone de porumb. Iată însă că, acum, în plină campanie, în curtea întreprinderii, pe una din platforme se află 675 tone de porumb primit de la întreprinderea agricolă de stat Răcășdia. cu un procent de umiditate mult peste limita admisă și nedepănușat. Din această cauză, o însemnată cantitate de recoltă s-a depreciat. Dar pierderile ar fi fost mult mai mari dacă în sprijinul celor de la I.N.C. Berzovia nu ar fi venit zilnic, mai bine de o săptămînă, circa 500 de elevi care efectuează depănușarea și sortarea porumbului. Adică o muncă efectuată în plus datorată neglijentei, lipsei de responsabilitate a celor de la I.A.S. Răcășdia. Iresponsabilitate ale cărei consecințe extrem de păgubitoare trebuie aspru sancționate. (Ion D. Cucu).
Staționări inadmisibile. In mod normaI- in actuala campanie de recoltare a porumbului, in lanurile unităților agricole din județul Giurgiu ar trebui să funcționeze 192 combine moderne, din seria celor cunoscute sub denumirea de C-6 P. Spunem ar trebui pentru că, în practică, in fiecare zi circa -30 de combine sînt trase pe dreapta. Motivul ? Lipsa pieselor de schimb. Se știe că aceste combine sînt la prima campanie agricolă, după ieșirea lor din garanția fabricii. Dar se pare că nimeni nu s-a gîndit să rezolve. în mod centralizat. problema pieselor de schimb. Calculele arată că, în condițiile în care existau aceste piese de schimb, viteza de lucru la nivelul județului ar fi putut crește eu 250—300 hectare. Sigur, acum, în județ, campania de recoltare a porumbului este avansată. Dar sernnalăm acest fapt cu speranța că cei in drept vor trage măcar acum concluziile ce se impun pentru viitor. (Ion Manea).

OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ, LOCUITORI Al SATELOR!

Participați cu toate forțele și mijloacele, cu toată puterea de muncă la strîngerea, ’ 
transportul și depozitarea grabnică, fără pierderi, a recoltei de toamnă !

Asigurați livrarea in întregime a cantităților de produse prevăzute la fondul de 
stat, in interesul aprovizionării in bune condiții a populației, satisfacerii nevoilor 
generale ale economiei naționale!

Cerințe esențiale pentru 
realizarea de recolte sporite 

în anul viitor• In cele 17 zile ce au rămas pînă Io 10 octombrie,'adică plnă la expirarea perioadei optime de insâmăințare a culturilor de toamnă, cu deosebire a griului și orzului, sămînța mai trebuie pusă sub brazdă pe o suprafață de circa 3 milioane hectare.• Ținînd seama de faptul că timpul este foarte înaintat, iar lucrările, datorită secetei excesive, se execută in condiții deosebit de grele, pentru încheierea însămînțărilor pe toate suprafețele planificate in limitele perioadei optime este absolut necesar ca pretutindeni să se acționeze cu toate forțele, cu toată răspunderea, pentru ca de acum, zi de zi, să se realizeze și să se depășească 
substanțial vitezele de lucru stabilite in fiecare unitate agricolă.• Problema cardinală o reprezintă urgentarea executării arăturilor 
pe terenurile ce trebuie semănate - pînă in seara zilei de 22 septembrie arăturile au fost executate pe 74 la sută din suprafețele prevăzute - și, în același timp, pregătirea in avans a terenului pentru a se crea un larg front de lucru la semănat.• Pentru a asigura cimp larg de lucru mecanizatorilor, organiza
țiile de partid și consiliile populare comunale, cadrele de condu
cere din unitățile agricole au datoria să mobilizeze pe toți coope
ratorii, pe toți locuitorii satelor la recoltarea cu prioritate și eli
berarea de resturi vegetale a terenurilor ce urmează să fie insă- 
mințate.• Cerința esențială este ca, pretutindeni, mecanizatorii și specialiștii să dovedească o mare răspundere și exigență față de calitatea lucrărilor de pregătire a terenului și semănat, respectînd riguros tehnologiile prevăzute.• In condițiile secetei excesive, peste tot acolo unde este posibil este obligatorie aplicarea udărilor de aprovizionare pentru a se putea asigura un pat germinativ corespunzător și condițiile necesare pentru răsărirea plantelor.

SI REPEDE, DAR SI BINE!
0 necesitate majoră: respectarea riguroasă a normelor agrotehniceîn această toamnă, în județul Suceava urmează să fie însămin- țate 47 970 hectare, cea mai mare suprafață, respectiv, 45 000 hectare, urmind a fi ocupată cu grîu și orz. Pînă Ia această dată au fost insă- mînțate culturile furajere pe 3 415 hectare, iar orzul a mai rămas de însămințat pe numai 1 300 hectare. Acum, bătălia principală se dă pentru semănatul griului, lucrare executată pe 6 Ia sută din suprafața prevăzută. în scopul terminării ei în epoca optimă stabilită pentru această zonă, adică oină Ia 1 octombrie, comitetul județean de partid a indicat organelor agricole să adopte măsurile organizatorice necesare, astfel incit, incepind din această săptămină, să se lucreze la semănat cu o viteză zilnică de cel puțin 4 800—5 000 hectare.Cum se lucrează la cîmp 7 Am efectuat, împreună cu tovarășul Uie Lahman. director cu producția vegetală la direcția agricolă a județului. un raid în unități agricole din consiliul agroindustrial Suceava, La ferma nr. 3 a cooperativei agricole Salcea, sub supravegherea tovarășului Vasile Tofan, inginerul- șef al unității, se însămînta grîu

cu două semănători. „Am început semănatul sîmbătă — ne spunea specialistul. Pînă la această dată am realizat deja 50 hectare. Avem o suprafață mare, de 910 hectare, prevăzută să fie cultivată, avem și mult teren pregătit pentru semănat de-acum. Ne-am asigurat numai sămînță din categorii biologice superioare : superelită. elită și înmulțirea I. Pentru că e secetă și terenul este uscat, semănăm la adîncimea de 6—7 centimetri, cu o densitate de 550—600 boabe ger- minabile la metru pătrat". Verificarea făcută la fata locului de directorul direcției agricole și de către specialistul consiliului agroindustrial a confirmat cele spuse de inginerul-șef. Aceeași grijă pentru recolta anului viitor o manifestă și lucrătorii de la cooperativa agricolă Pătrăuti- Pe lingă buna pregătire a terenului, asigurarea unei densități și adîncimi corespunzătoare la semănat, ei au aplicat, pe terenurile care au fost ocupate cu alte premergătoare decît cartofi, cîte 250—300 kg îngrășăminte complexe la hectar.Dar trebuie spus că nu pretutln-, deni această prezentă a specialis

tului este de natură să asigure ordinea și disciplina care se impun acum, respectarea strictă a normelor agrotehnice. La cooperativa agricolă Ipotești. într-o solă unde se semăna orz. deși inginerul-sef al cooperativei. Constantin Mo- trescu, susținea că s-au efectuat trei discuiri. terenul se prezenta necorespunzător pentru semănat. De asemenea, mecanizatorul Mihai Barbu nu folosea jalonatorul. din care cauză distanța dintre două treceri ale semănătorii era mai mare decît cea prevăzută. Asemenea neajunsuri am întîlnit și la cooperativa agricolă Mitocu Dra- gomirnei. din care cauză se înregistrau greșuri la semănat. Este adevărat. în ambele cazuri s-au luat pe loc măsuri de remediere a situației. Se impune însă ca toți specialiștii cooperativelor agricole, sub a căror strictă supraveghere trebuie să se desfășoare semănatul, să dea dovadă de responsabilitate, să urmărească și să impună respectarea Întocmai a tehnologiei.
Sava BEJINAJRIUcorespondentul „Scînteii*

Grăbiți ritmul arăturilor!
STADIUL EXECUTĂRII ARĂTURILOR DE TOAMNĂ 
— în procente — la data de 22 septembrie, în ju

dețele din zona a lll-a

Covasna 95
Bistrița-Năsăud 88
Cluj 71
Brașov 69
Sălaj 69
Mureș 66
Hunedoara 65
Harghita 64
Maramureș 57
Alba 56
Sibiu 45
Suceava 43

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI DIN AGRICULTURĂ!
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Munciți cu abnegație și hărnicie, folosiți din plin timpul bun de lucru din aceste zile 
pentru a intensifica la maximum insămînțarea orzului și griului l

Dovediți cea mai mare răspundere pentru respectarea strictă a normelor agrotehnice 
la pregătirea terenului și semănat, spre a pune o bază solidă producției din anul viitor i



Rezultatele Conferinței de la Stockholm 
-contribuție de seamă la promovarea 

cauzei securității europene 
Aprecieri, declarații, luări de poziție în diferite țăriNAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de .Cuellar, a . salutat acordul realizat în cadrul Conferinței pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa, de la Stockholm. Un purtător de cUvint al O.N.U. a declarat că secretarul general consideră rezultatele conferinței din capitala suedeză „un prim pas pozitiv pe calea spre realizarea de acorduri mai largi in ceea ce privește controlul armamentelor și a problemelor securității statelor".NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). — In cadrul unei conferințe de presă consacrate încheierii cu succes a Conferinței pentru măsuri de Încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa de la Stockholm, V. F. Petrovski. locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S.. a arătat că această conferință a constituit o continuare directă și o confirmare convingătoare a viabilității procesului general-euro- pean de destindere început la Helsinki cu peste 10 ani în urmă — relevă, agenția T.A.S.S. Importanța practică a înțelegerilor realizate la Conferința de la Stockholm constă în faptul că in cadrul ei a fost convenit un întreg complex de măsuri de ordin politic și tehnico-militar destinat să reducă riscul unui război în Europa, să întărească securitatea și încrederea între semnatarii acordurilor obținute — . a subliniat el.STOCKHOLM 23 (Agerpres). — Ministrul de externe al Suediei, Sten Andersson, a declarat că documentul final al Conferinței pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare in Europa, a cărei primă etapă s-a încheiat la Stockholm, va contribui la îmbunătățirea relațiilor dintre toate statele participante, la întărirea încrederii și securității dintre ele. El și-a exprimat încrederea , că rezultatele reali- zate la Stockholm vor avea o influență binefăcătoare asupra negocierilor in desfășurate în Colaborarea ministrul problemele dezarmării, diverse forumuri, europeană, a precizat suedez al afacerilor ex-teme. a căpătat noi dimensiuni, ce țin seama de interesele tuturor celor 35 de state participante. Acest proces trebuie continuat fără nici o «minare, a încheiat vorbitorul.

VIENA

Întîlnîrea pregătitoare a reuniunii generai-europeneVIENA 23:, (Agerpres). — Radu Eudeanu transmite : La Viena 'S-ău deschis, marți, lucrările întilnirii pregătitoare a reuniunii general-europe- ne. în cuvintul inaugural, Peter Jankowitsch, ministrul de externe al Austriei, a evidențiat importanța procesului C.S.C.E., care reprezintă cadrul cel mai cuprinzător de abordare a problematicii politice, militare, economice și social-umanitare a continentului. In context, s-a relevat necesitatea adinei rii și extinderii dialogului dintre statele participante, a încheierii de noi acorduri și înțelegeri în vederea stabilirii unui climat rodnic de colaborare intre statele europene.A fost subliniată importanța continuității procesului general-euro- gean, pentru care Actul Final de la lelsinki a constituit numai un în
Un acord pozitiv, un pas concret spre întărirea
încrederii și securității pe continentul european

„Realizarea securității europene trebuie sa conducă, tn ul
timă instanță, la organizarea relațiilor dintre țările continentu
lui pe baza deplinei egalități in drepturi, la intensificarea co
laborării reciproc avantajoase dintre state, oferind, totodată, fie
cărui stat garanția deplină de a se afla la adăpost de orice 
primejdie de agresiune din afară sau de amestec în treburile 
sale interne”.

NICOLAE CEAUȘESCUDupă mai' bine de doi ani și jumătate, luni s-au încheiat lucrările Conferinței de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa. Reprezentanții celor 33 de state europene, ai S.U.A. și Canadei au adoptat prin consens, potrivit mandatului stabilit la reuniunea general-eurb- peană de la Madrid, un document incluzind un ansamblu de măsuri de încredere și securitate, semnificative pe plan militar și politic, destinate să reducă riscul unei confruntări militare în Europa și să deschidă perspective spre trecerea la dezarmare.Opinia publică din țara noastră a primit cu satisfacție acordul adoptat, care, prin natura și conținutul său, reprezintă un progres semnificativ față de prevederile Actului final de la Helsinki în domeniile încrederii și securității, salutînd încheierea cu succes a reuniunii, considerînd că ea reprezintă un eveniment de importantă majoră tn viața continentului, ca și pe plan mondial. încheierea cu rezultate pozitive a Conferinței de la Stockholm este cu atit mai mult apreciată de tara noastră cu cît România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu au acordat o atenție de prim ordin acestui prim forum general-european consacrat întăririi încrederii, securității și dezarmării pe continent.înscriind înfăptuirea unui sistem de securitate în Europa printre obiectivele fundamentale ale politicii sale externe și militînd cu neabătută consecvență pentru realizarea acestui deziderat, România a depus eforturi susținute pentru continuarea

WASHINGTON 23 (Agerpres). — Președintele Ronald Reagan a salutat rezultatul „pozitiv" la care s-a ajuns la Conferința de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa, apreciind că acordul realizat „va contribui la o mai mare securitate" pe acest continent și „va ameliora relațiile Est-Vest". Acordul — a relevat președintele american intr-un, comunicat dat publicității la Casa Albă — „dovedește că, prin simț de răspundere și o muncă serioasă. Estul și Vestul pot stabili bazele pentru edificarea unui viitor mai sigur". înfăptuirea angajamentelor. prevăzute va constitui adevărata măsură a contribuției acestui document la cauza securității, iar în ce le privește, „Statele Unite -își. vor îndeplini în întregime angajamentele" — a afirmat, da asemenea, șeful executivului american, citat de agenția A.F.P.PARIS 23 (Agerpres). — Președintele francez Mitterrand a declarat că acordul semnat în urma confe-ț. rinței de la Stockholm demonstrează că „încrederea poate prevala asupra neîncrederii". •„Franța va folosi toate mijloacele politicii sale externe pentru ca acest acord să reprezinte un prim pas spre noi progrese" — a arătat șeful statului francez Intr-un comunicat făcut public de președinția republicii.BONN 23 (Agerpres). — Cancelarul vest-german, Helmut Kohl, a salutat acordul convenit la Stockholm, afirmînd că acesta dovedește că intre Est și Vest pot fi realizate înțelegeri cu privire la controlul armamentelor. „Consider acordul drept o dovadă a faptului că, în pofida dificultăților, prin acțiuni răbdătoare și tenace pot fi obținute rezultate in relațiile Est-Vest și în negocierile asupra controlului înarmărilor" — a spus șeful guvernului vest-german, citat de agenția Reuter.LONDRA 23 (Agerpres). — Ministrul de externe adjunct al Marii Britanii, Timothy Renton, a declarat că rezultatele Conferinței de la Stockholm reprezintă „o primă t etapă. în cadrul unui' proces îndelungat, care va contribui la edificarea unei atmosfere de încredere" in Europa. Totodată, a fost exprimată speranța că acordul realizat la 

ceput al unui drum care trebuie să includă noi efoituri de întărire și aprofundare a conlucrării între statele participante, în toate domeniile relațiilor dintre ele. In acest sens, ministrul austriac de externe a subliniat însemnătatea acordului realizat la Conferința de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa și și-a exprimat speranța că reuniunea general-europeană de la Viena va deschide o nouă perioadă a cooperării între țările participante, va cristaliza noi forme și mijloace de intensificare a relațiilor de bună vecinătate pe continentul european.România participă Ia această in- tîlnire pregătitoare alături de celelalte 34 de state semnatare ale Actului final de la Helsinki.

procesului Început la Helsinki, pentru adîncirea. lărgirea și completarea măsurilor de încredere stabilite prin Actul final al primei Conferințe pentru securitate și cooperare în Europa, în vederea realizării obiectivului esențial — dezarmarea generală și totală sub un control strict și eficace, asigurarea condițiilor ca toate națiunile continentului să se poată dezvolta în liniște, fără nici o primejdie de agresiune.în acest spirit, țara noastră a acționat cu perseverență, în cadrul reuniunii generai-europene de la Madrid, în scopul convocării unei conferințe distincte pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare in Europa ; numărîndu-se printre inițiatorii Conferinței de la Stockholm, România a desfășurat, totodată, o intensă și susținută activitate pentru •încheierea acesteia cu rezultate cit mai bune, care să răspundă așteptărilor popoarelor. Documentul „POZIȚIA ROMÂNIEI, CONCEPȚIA ȘI CONSIDERENTELE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU PRIVIND MĂSURI DE ÎNCREDERE ȘI SECURITATE ȘI PENTRU DEZARMARE IN EUROPA", prezentat încă de la început Conferinței de la Stockholm, s-a bucurat de un larg interes și ample aprecieri pozitive din partea reprezentanților a numeroase state, propunerile sale constructive și realiste aflîndu-se in permanență pe masa negocierilor.în același timp, pe întreg parcursul desfășurării conferinței, țara noastră a avansat numeroase sugestii, propuneri și idei în vederea depășirii diferitelor dificultăți, pentru asigurarea unui climat fertil de conlu

această .conferință va deschide calea spre progres în negocierile asupra armelor chimice și nucleare în special.HELSINKI 23 (Agerpres). — Realizarea de rezultate concrete vizînd înlăturarea pericolului de război in Europa și adoptarea documentului final la Conferința de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa au - fost posibile datorită existenței voinței politice și capacității de 'a face concesii din partea țărilor participante la acest forum —. a declarat ministrul finlandez de externe, Paavo Vayrynen. El și-a exprimat încrederea că încheierea pozitivă a reuniunii de la Stockholm va contribui la însănătoșirea situației internaționale în general și va confirma atașamentul statelor participante față de prevederile Actului final de la Helsinki.PRAGA 23 (Agerpres). — Documentul final de la Stockholm constituie rezultatul unui compromis rațional, iar adoptarea Iui a confirmat că problemele politicii contemporane, chiar și cele acute și complexe, trebuie soluționate pe calea negocierilor, în interesul menținerii păcii, subliniază ziarul cehoslovac „Rude Pravo", citat de agenția C.T.K. încheierea cu succes a Conferinței de la Stockholm se datorează atit țărilor socialiste, a căror poziție a fost principială, dar flexibilă, cît și curentelor realiste din țările neutre și occidentale, relevă ziarul citat.SOFIA 23 (Agerpres). — Acordul realizat la Stockholm în cadrul conferinței pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa este rezultatul eforturilor comune ale tuturor statelor participante la această reuniune, care au dat dovadă de realiSm și simț al responsabilității pentru soarta păcii — scrie ziarul bulgar „Robotnicesko Delo". Publicația — citată de agenția B.T.A. — menționează că acordul realizat la Stockholm are o importanță deosebită și pentru apropiata reuniune de la Viena a reprezentanților țărilor participante la. Conferința pentru securitate și cooperare în Europa, pentru înfăptuirea de noi pași în direcția limitării reale a activităților militare și lichidării armelor clasice pe întreg continentul european.VARȘOVIA 23 (Agerpres). — încheierea cu succes a Conferinței de la Stockholm — subliniază într-un comentariu agenția P.A.P. — creează condiții prielnice pentru deschiderea procesului dezarmării. Au apărut condiții care permit trecerea la ac- țiuni de reducere a armamentului clasic în Europa. Acordul încheiat la Stockholm a devenit posibil datorită contactelor directe între Est și Vest, relevă agenția.MADRID 23 (Agerpres). — Socialiștii spanioli și-au exprimat satisfacția ‘față de rezultatele conferinței din capitala Suediei, considerin- du-le un paș în direcția amplificării Actului final de la Helsinki.Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol — relatează Taniug — a lansat un apel Uniunii Sovietice și Statelor Unite ca, pe linia înțelegerii de la Stockholm, să ajungă la „un acord, care ar fi în interesul popoarelor Europei și al omenirii, în ansamblul său".

crare, pentru depășirea divergențelor acute și apropierea pozițiilor, în vederea realizării consensului final, în repetate rînduri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a evidențiat necesitatea ca forumul din capitala Suediei să-și îndeplinească misiunea corespunzător intereselor păcii și destinderii, să-și finalizeze cu succes și în termen lucrările. „Este necesar — arăta secretarul general al partidului — să facem în așa fel incit Conferința de la Stockholm să se încheie în acest an cu rezultate cît mai bune. Noi considerăm că, pe baza propunerilor prezentate pină acum, este posibil și trebuie să se realizeze un acord general care să asigure întărirea securității și cooperării în Europa". Chiar în recenta cuvîntara rostită la deschiderea celui de-al III-lea Congres al oamenilor muncii, șeful statului român a evidențiat necesitatea ca fiecare să străbată o anumită parte din drum, să facă concesiile ce se impun pentru realizarea acordurilor necesare.Fără îndoială, încheierea cu succes a Conferinței de la Stockholm are o semnificație aparte în actuala situație internațională, caracterizată prin încordarea deosebit de gravă, ca urmare a continuării cursei înarmărilor, îndeosebi a celor nucleare, a menținerii și chiar amplificării unor conflicte, a folosirii forței și amenințării cu forța, a amestecului în treburile interne ale altor state. Acordul realizat în capitala Suediei reprezintă, practic, o rază de lumină, de natură a contribui la înseninarea climatului politic, la întărirea încrederii dintre statele continentu

NAȚIUNILE UNITE

Lucrările sesiunii Adunării Generale a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 23 (Agerpres). — tn plenara Adunării Generale 

a O.N.U. continuă dezbaterile de politică generală. Dezarmarea generali 
ți completă, oprirea cursei înarmărilor, in primul rind a celor nucleare, 
prevenirea extinderii competiției militare in spațiul cosmic au reprezen
tat idei centrale ale discursurilor rostite de diferiții reprezentanți ai statelor memore.In cuvîntarea sa, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., Eduard Șe- vardnadze, a reliefat necesitatea creării unui sistem atotcuprinzător al păcii și securității internaționale. Re- ferindu-se la pericolul pe care îl reprezintă pentru întreaga omenire continuarea spiralei cursei înarmărilor, pericolul transferării acesteia în spațiul cosmic, menținerii focarelor de conflicte militare, agravării foametei și sărăciei in multe regiuni ale lumii, E. Șevardnadze a subliniat importanța programului sovietic de dezarmare, aprobat de Congresul al XXVII-lea al P.C.U.S., menit să contribuie la realizarea ideii făuririi unei lumi fără arme și fără războaie, a unei lumi nenucleare. Stă în puterea comunității internaționale a sțatelot să-și hotărască de sine stătător destinele — a continuat vorbitorul. Nici o putere nucleară nu are dreptul să hotărască pentru toți. U- niunea Sovietică propune distrugerea tuturor armelor nucleare, așa cum a făcut-o la 15 ianuarie anul a- cesta. Conducerea sovietică, a arătat E. Șevardnadze, pornind de la responsabilitatea față de propriul popor și față de alte popoare ale lumii, a acceptat compromisul și a făcut concesii realiste cînd a propus reducerea înarmărilor strategice ofensive și a rachetelor cu rază medie de acțiune. U.R.S.S. este gata, în orice moment și in orice loc, să semneze un tratat cu privire la interzicerea definitivă a experiențelor cu arma nucleară și ne exprimăm acordul cu acele state care consideră că problema în ce fel de lume trebuie să trăim — nucleară sau nenucleară — trebuie să fie rezolvată de întreaga comunitate internațională a statelor, și nu de un grup restrins de puteri nucleare. Aceasta este întru totul valabil și pentru soarta Cosmosului.Un sistem atotcuprinzător de securitate internațională — a continuat vorbitorul — nu are numai parametrii nuclear, cosmic sau chimic. Securitatea presupune nefolosirea forței, inclusiv a armelor clasice.Referindu-se la relațiile dintre U.R.S.S. și S.U.A., ministrul de externe sovietic a subliniat că în ultimul timp s-au conturat o serie de înțelegeri serioase, optimiste și că, în mod real, se pune și problema întilnirii la nivel înalt sovieto-ame- ricane.Acum, în pragul secolului al XXI-Iea, s-au creat condiții obiective ca generațiile viitoare să trăiască fie într-u,n veac de aur al științei, fie în epoca unei ierni nucleare. Și pentru una, și pentru cealaltă sînt create condiții materiale. Alternativa aflată in fața omenirii este care dintre aceste variante va fi pusă. în mișcare. De aceea se impune și necesitatea unor acțiuni responsabile, coordonate de preintîmpinare a unei catastrofe nimicitoare, a subliniat Vorbitorul, mehțioriînd' că Uniunea Sovietică va utiliza orice posibilitate pentru un dialog fructuos, pentru a se ajunge la oprirea și reducerea Înarmărilor, Ia reglementarea conflictelor regionale, la extinderea colaborării Internaționale în toate direcțiile.

întrevedere sovieto-israelianăNEW YORK 23 (Agerpres). - E- duard Șevardnadze, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., a avut, la Națiunile Unite, o întrevedere cu primul-ministru al Israelului, Shimon Peres, la cererea, acestuia — transmite agenția T.A.S.S. în cursul întrevederii, partea sovietică a exprimat îngrijorarea în legătură cu menținerea situației conflictuale din 

lui, la înfăptuirea de noi pași pe calea dezarmării, destinderii și păcii. Adoptarea sa creează premise favorabile pentru ca, la apropiata reuniune general-europeană de la Viena, să se poată extinde mandatul conferinței la ceea ce reprezintă problema de fond — și anume dezarmarea, în primul rînd cea nucleară. în același timp, ținînd cont de rolul și ponderea Europei în sistemul relațiilor politice internaționale, se poate aprecia că efectele benefice ale acordului de la Stockholm nu se vor limita la scara continentului, ci ar putea determina repercusiuni favorabile pe planuri mult mai largi, influențind pozitiv evoluția relațiilor pe plan mondial.Intr-adevăr, încrederea dintre statele continentului european nu ar putea decît să crească prin faptul că în înțelegerile realizate sînt prevăzute un șir de măsuri concrete, practice, riguros definite, obligatorii și aplicabile pe întreg teritoriul Europei, incluzînd notificarea mai din timp a manevrelor și a altor mișcări de trupe, schimbul de calendare anuale asupra activităților militare, invitarea de observatori la aceste activități, stabilirea unor modalități concrete de verificare a modului lor de aplicare și respectare. Aceasta va permite ca diferite activități militare, anumite mișcări de trupe să nu mai constituie subiecte de suspiciune, de neîncredere, să nu mai dea naștere la tensiune și încordare.Deosebit de important este și faptul că documentul final al Conferinței de la Stockholm se referă pe larg la obligația pe care o au statele participante de a nu recurge în raporturile lor reciproce la amenințarea cu forța sau la folosirea forței, sub nici un pretext, împotriva integrității teritoriale sau a independenței politice a vreunui stat, a exercitării drepturilor sale suverane, sau pentru do- bîndirea, invadarea, atacul sau ocuparea de teritorii, indiferent de sistemul lor politic, economic sau cultural și de raporturile de alianță sau nealianță dintre ele. In același timp, documentul subliniază necesitatea reglementării exclusiv pe cale pașnică a tuturor diferendelor și problemelor litigioase, aplicarea ambelor

Președintele FiHplnelor, Corazon Aquino, a declarat că țara sa va sprijini programele O.N.U. care vor avea ca obiectiv grăbirea procesului de obținere a păcii și libertății în Africa de Sud și își va manifesta solidaritatea cu lupta poporului sud- african. Referindu-se pe larg la situația din sudul continentului african, vorbitoarea s-a pronunțat pentru eliberarea deținuților politici din închisorile sud-africane, a lui Nelson Mandela și a altor lideri ai populației de culoare, și și-a manifestat încrederea în succesul luptei populației majoritare din Africa de Sud.în cuvîntarea sa, ministrul brazilian al relațiilor externe, Roberto de Abreu Sodre, s-a referit pe larg la, situația economică și financiară a țărilor din America Latină, arătînd că acestea sînt afectate de recesiune, șomaj și povara unei mari datorii externe. El a subliniat că situația actuală se explică printr-o paralizare 
a cooperării economice internaționale, ca urmare a inerției țărilor dezvoltate la inițiativele statelor în curs de dezvoltare. Climatul internațional nu este, favorabil unor țări în curs de dezvoltare precum Brazilia — a spus el, criticînd,. în context, protec- ționismul comercial și pronunțîn- du-se pentru măsuri concrete și de maximă urgență pentru înfăptuirea unei autentice noi ordini economice internaționale.Evoluțiile economice din ultimul an au furnizat noi motive de îngrijorare țărilor în curs de dezvoltare, care resimt încă efectele recesiunii de la începutul acestui deceniu, a declarat reprezentantul R. P. Bangladesh. Printre cauzele acestei îngrijorări vorbitorul a amintit reducerea prețurilor Ia materiile prime exportate de țările în curs de dezvoltare. recurgerea la practicile pro- tecționiste, erodarea unor principii convenite în cadrul G.A.T.T.Guvernul Argentinei acordă o importanță primordială realizării dezarmării nucleare, deoarece într-un război atomic nu pot exista învingători, iar victima unei asemenea catastrofe ar fi întreaga omenire — , a subliniat Dante Caputo, ministrul argentinian al relațiilor externe. Vorbitorul a reliefat importanța reglementării situației con- flictuale din America Centrală pe baza eforturilor țărilor membre ale „Grupului de la Contadora" și a încetării imixtiunilor străine tn această regiune. Totodată, ministrbl argentinian a reafirmat hotărîrea țării sale de a se ajunge la o reglementare pașnică definitivă a con- fliptului cu Marea Britanie în legătură cu Insulele Malvine (Falkland) în prezent, viitorul omenirii este amenințat cu distrugerea, ca urmare a continuării cursei înarmărilor. în primul rînd a celor nucleare, și a încercărilor de militarizare a spațiului cosmic —- ă declarat. în expunerea sa, ministrul afacerilor externe al Republicii Peru, Alan Wagner Tizon. Pentru ca umanitatea să poată privi fără teamă în viitor se impune cu necesitate să se pună stavilă acumulării de „munți" de arme, să fie lichidate arsenalele nucleare.
Orientul Mijlociu, arătînd că principala răspundere pentru aceasta revine Israelului.E. Șevardnadze a subliniat că pacea și stabilitatea în Orientul Mijlociu pot fi obținute, doar prin eforturile comune ale tuturor , părților interesate, în cadrul unei conferințe internaționale, de a cărei convocare s-ar putea ocupa un comitet pregătitor — relatează agenția T.A.S.S.

principii constituind factori esențiali pentru menținerea și întărirea păcii și securității internaționale.Reafirmînd însemnătatea măsurilor convenite, se impune, totodată, arătat că, deși unele probleme nu și-au găsit decît o rezolvare parțială, important este că acordul reprezintă o primă etapă din cadrul unui proces, că statele participante au fost in unanimitate de acord în legătură cu necesitatea continuării eforturilor pentru întărirea încrederii și edificarea unei reale securități pa continent.Rezultatele cu care s-a încheiat conferința din capitala Suediei constituie o nouă și elocventă confirmare a adevărului, evidențiat în repetate rînduri de tovarășul Nicolae Ceaușescu, și anume că numai calea tratativelor, oricît ar fi ele de complexe și îndelungate, este singura ce poate conduce la acorduri general acceptabile, singura ce corespunde intereselor popoarelor, cerințelor păcii și extinderii colaborării internaționale. Se dovedește, încă o dată, că nu există problemă care să nu poată fi rezolvată la masa negocierilor, atunci cind se acționează cu răbdare, cînd prevalează rațiunea, cînd se dă dovadă de spirit constructiv, de receptivitate fată de punctele de vedere și pozițiile tuturor, cînd se manifestă dorința de înțelegere, potrivit intereselor majore ale păcii și securității întregii lumi.Intrarea în vigoare, la 1 ianuarie 1987. a măsurilor de încredere și securitate convenite este, desigur, de natură să creeze auspicii favorabile și să deschidă noi perspective procesului de edificare a securității și cooperării în Europa. destinderii, apropierii și conlucrării pașnice intre toate popoarele continentului nostru. Pentru aceasta este necesar ca toate statele participante să asigure, in primul rînd, traducerea consecventă în viată și stricta respectare a celor convenite și, în același timp, să' dea dovadă. în continuare, de spirit constructiv. să se abțină de la orice acțiuni, măsuri, poziții de natură să contravină telurilor încrederii, să-și afirme disponibilitate și receptivitate pentru dialog constructiv.

Datoria externă grevează asupra dezvoltării economice 
a țărilor latino-americane

Reuniunea de la Ciudad de PanamaCIUDAD DE PANAMA 23 (Agerpres). — în capitala Republicii Panama au început dezbaterile din cadrul întilnirii guvernatorilor băncilor din America Centrală, Spania și Filipine, în perspectiva reuniunii Fondului Monetar Internațional (F.M.I.) și Băncii Mondiale, programată să înceapă la 30 septembrie la Washington. După cum relevă agenția Reuter, participanții își concentrează atenția asupra situației financiare și economice globale de pe continentul latino-american. S-a relevat, în acest cadru, că majoritatea țărilor în curs de dezvoltare au înregistrat după 1982 o creștere economică zero în termeni reali.
★BOGOTA 23 (Agerpres). — Țările industrializate încalcă acordurile comerciale internaționale și împiedică pătrunderea pe piețele lor a produselor provenind din lumea a treia, se arată într-un document al S.E.L.A. (Sistemul Economic Latino- American) dat publicității la Bogota.Această poziție a statelor industrializate are un profund impact negativ asupra procesului de dezvoltare a statelor latino-americane și caraibiene, se subliniază în documentul amintit.In pofida a numeroase apeluri din partea lumii a treia, țările industria-

AMERICA CENTRALĂ

Spre o nouă etapă de negocieri sub egida 
„Grupului de la Contadora"CIUDAD DE MEXICO 23 (Agerpres). — Mexicul va depune noi eforturi pentru lansarea unei noi etape de negocieri sub egida „Grupului' de la Contadora" vizînd reducerea stării de tensiune și crearea unui climat real de pace, securitate și cooperare în America Centrală — relatează agenția Prensa Latina, citînd declarații oficiale apărute în presa mexicană.NEW YORK 23 (Agerpres). — Miniștrii de externe din țările membre ale „Grupului de la Contadora" și

Succese ale armatei populare sandinisteMANAGUA 23 (Agerpres). — Unitățile armatei populare sandiniste au provocat grele pierderi forțelor contrarevoluționare și somoziste sprijinite din exterior și au dejucat campania de. sabotaj vizînd producerea de pagube economice, relevă un comunicat al Ministerului Apărării, dat publicității la Managua.Potrivit documentului, reluat de agenția E.F.E., armata guvernamen
ORIENTUL MIJLOCIUBEIRUT 23 (Agerpres).,— La Beirut s-a desfășurat, marți, o nouă reuniune — cea de-a cincea — a „Comitetului de dialog", formulă de discuții în cadrul guvernului libanez în vederea realizării reconcilierii naționale. Reuniunea a examinat în principal situația gravă din sudul tării, aflat sub ocupația trupelor is- raeliene.Intr-o conferință de presă ținută la sfirșitul reuniunii, primul-ministru, Rashid Karame, a declarat că membrii guvernului sînt deosebit de îngrijorați de consecințele grave cauzate de către ocuparea lsraelia- nă și numeroasele incidente care au loc în această parte a țării.„Noi sprijinim propunerea privind convocarea unei reuniuni de urgență 

a Consiliului de Securitate al O.N.U.
In același timp șl In mod deosebit se impune a se sublinia și a se retine cu toată claritatea că întărirea încrederii nu reprezintă un scop in sine, că „problema problemelor" vieții Internationale, a instaurării securității pe continent și în întreaga lume este realizarea efectivă și concretă a dezarmării. Adevărul este că oricît de bun ar fi acordul încheiat, crearea unei atmosfere de reală încredere nu poate fi decît subminată prin continuarea cursei înarmărilor, prin acumularea de noi și noi armamente. Intre stabilirea încrederii și înfăptuirea dezarmării există o strînsă relație în sensul că numai înfăptuirea unor măsuri concrete de dezarmare poate statornici deplina încredere, după cum măsurile de Încredere pot stimula dezarmarea, pot crea o ambianță favorabilă negocierilor din • forurile de dezarmare.Tocmai de aceea, mai ales în actualele condiții internaționale, ale amplasării de noi arme nucleare pe continentul nostru, se impun eforturi susținute și tenace pentru continuarea drumului deschis la Stockholm, pentru trecerea Ia negocierea si adoptarea unor măsuri eficiente de dezangajare militară și dezarmare. in primul rind de dezarmare nucleară. Un rol de cqa mai mare importantă revine în această privință viitoarei reuniuni generai-europene de la Viena, care, pornind de la situația actuală existentă pe continent. va trebui să aibă în centrul lucrărilor sale tocmai aspectele militare ale securității europene, problemele legate de întărirea. în continuare. a încrederii, de înfăptuirea dezarmării pe continent. In această privință, se poate spune că România socialistă a oferit un exemplu concret, mobilizator, prin inițiativa formulată de președintele tării de reducere in acest an cu 5 la sută a armamentelor, efectivelor si cheltuielilor militare. Intr-adevăr, acesta reprezintă un exemplu concret de cum trebuie să se acționeze în direcția realizării unor măsuri de dezarmare in Anul Internațional al Păcii.In spiritul înaltei răspunderi față de destinele poporului român, ale păcii și securității internaționale, tara noastră este hotărîtă, așa cum a arătat in aceste zile tovarășul Nicolae Ceaușescu, să acționeze cu toată fermitatea pentru trecerea la măsuri efective de dezarmare, pentru realizarea unei Europe unite, fără arme nucleare, o Europă a păcii și Înțelegerii între toate popoarele.

Radu BOGDAN

O problemă centrală pe agenda de lucru a reuniunii din capitala pa- nameză este datoria externă a Americă Latine, deosebit de mare, care își pune o grea amprentă asupra dezvoltării economice a continentului. Astfel, s-a relevat că anual rata de plată pentru țările latino-americane pentru datoria externă se ri-, dică la 36 miliarde dolari, în timp ce numai 10 miliarde dolari intră în regiune sub formă de noi împrumuturi și investiții străine. Potrivit organismelor financiare latino-americane. suma totală a datoriei conți- i nentului este de 370—380 miliarde dolari.
★lizate și-au intensificat măsurile protectioniste, contrare înțelegerilor convenite. In acest sens, S.E.L.A. se : pronunță pentru o soluționare rapidă a problemelor regionale, cum sint datoria externă a statelor în curs de dezvoltare, ratele fluctuante de schimb și dobînzile ridicate.Documentul S.E.L.A. arată, pe de altă parte, că „procesul de dezvoltare și îndeplinire a obligațiilor financiare ale țărilor latino-americane și caraibiene este strîns legat de: exporturi, ceea ce reclamă în mod necesar abordarea simultană a problemelor comerciale și financiare".

ale „Grupului de sprijin" — întruniți la New York — au hotărît să intensifice procesul de instaurare a păcii în America Centrală si să-și coordoneze eforturile în vederea unei participări active la organismele economice și politice regionale, transmite agenția Prensa Latina. In acest scotp, s-a convenit instituirea unui sistem de consultări în problemele de primă importantă, cum sint situația din America Centrală și datoriile externe ale Americii Latine.
tală a scos din luptă 130 de contrarevoluționari în ciocnirile care au avut loc in ultimele cinci zile în centrul și estul provinciilor Mata- galpa, Jonotega și Zelaya. Totodată, in Matagalpa au fost anihilate trei unități contrarevoluționare de sabotaj care intenționau să declanșeze o serie de acțiuni pentru distrugerea culturilor de cafea.
in vederea adoptării unor măsuri care să asigure protecția și securitatea membrilor Forței Interimare a O.N.U. din sudul Libanului (U.N.I.F.I.L.) și retragerea trupelor israeliene din sudul țării noastre", a adăugat primul-ministru libanez.PARIS 23 (Agerpres). — Președintele Franței, Franțois Mitterrand, l-a primit, marți, pe Zaid Rifai, primul ministru al Iordaniei — informează agenția France Presse. Problema centrală abordată cu acest prilej a constituit-o situația din Orientul Mijlociu și eforturile de reglementare politică a problemelor din regiune. Șeful statului francez — precizează agenția — a menționat că Franța este in favoarea creării unui comitet — alcătuit din cele cinci țări membre permanente ale Consiliului de Securitate — care să pregătească o conferință internațională de pace in O- rientul Mijlociu.
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TRANSMIT: j

MANIFESTARE CULTURALA. ' 
ISub auspiciile Uniunii asociațiilor. 

sovietice de prietenie si relații I 
culturale cu țările străine. A.P.S.R. • și Uniunii scriitorilor din U.R.S.S.,

I la Casa prieteniei din Moscova a I 
I avut loc o seară literară, consacra- | 

tă aniversării centenarului nașterii 
I scriitorului român George Topir- ■

ceanu. I. P. Zaiuncikovski, doctor I in filologie, a vorbit despre viața * Iși activitatea literară și publicistică 
a lui George Topirceanu, locul și I 
semnificația operei sale in istoria | 
literaturii române contemporane.

I Cu același prilej a fost organizată ■ 
| o expoziție de carte, cuprinzind I 

opere ale scriitorului In limba ro-' 
Imână sau traduse in limba rusă.ÎN CADRUL TRATATIVELOR | SOVIETO-AMERICANE DE LA I GENEVA cu privire la armele nu- j cleare și cosmice, marți a avut loc I reuniunea grupului privind armele I cosmice — relevă agenția T.A.S.S.' GUVERNUL MOZAMBICAN a’ ! cerut comunității internaționale unajutor alimentar de urgentă pen- I tru evitarea foametei ce amenință | patru milioane dintre locuitorii I tării, transmite agenția Associated ■Press. După cum a declarat minis- I trul relațiilor economice externe, • I Jacinto Veloso. acțiunile destabilizatoare lansate din străinătate aui împiedicat Mozambicul să-și rea-1 lizeze obiectivele economice. Un I ajutor de urgență este în prezent.de cea mai mare importantă pentru I a veni în sprijinul persoanelor ale • I căror resurse sînt amenințate atîtdin motive climaterice, cît și din I cauza atacurilor lansate de forțele | Ide gherilă sprijinite de Africa deSud — a precizat Veloso. iÎN URMA ACȚIUNILOR TE- ' | RORISTE ÎNREGISTRATE LA PA- .RIS în ultimele zece zile și-au I 1 pierdut viața nouă persoane și pes- I te 160 au fost rănite — informea-I ză agențiile internaționale de pre- | I să. Ultima victimă — un ofițer de • poliție — a decedat marți dimi-
Ineața, în «rma rănilor provocate, I la 14 septembrie, de explozia unei I bombe disimulate într-un restaurant. I
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