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t Unanimă aprobare și satisfacție față de rodnicele 
I rezultate ale vizitelor oficiale de prietenie ale 
' tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună
i cu tovarășa Elena Ceaușescu,
ț in R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană
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TOVARĂȘULU[ NICOLAE CEAUȘESCU 

PUTERNICA MOBILIZARE PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
EXEMPLARA A OBIECTIVELOR ECONOMICE

ÎN AGRICULTURĂ

Roadele toamnei - strinse în cel mai scurt timp!

Recolta anului viitor - pregătită temeinic!
Sint zile de toamnă tirzie In care 

eforturile oamenilor muncii de la 
sate trebuie îndreptate in totalitate 
spre infăptuirea uneia din cele mai 
importante sarcini din viata econo
mică a țării : stringerea în cel mai 
scurt timp a tuturor roadelor toam
nei și pregătirea cu cea mai mare 
răspundere a recoltei anului viitor. 
Timpul este foarte înaintat, iar in 
cimp este încă mult de lucru și toc
mai de aceea preocuparea fiecărui 
om din agricultură trebuie să fie a- 
cum folosirea la maximum a fie
cărei zile, a fiecărei ore din zi și 
noapte pentru ca, cel tirziu pină la 
sfirșitul acestei săptămini, să se a- 
siffure stringerea și depozitarea m 
oele mai bune condiții a întregii 
producții. Iată de ce. in spiritul in
dicațiilor formulate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, acum este ne
voie nu numai de o mobilizare to
tală a forțelor din agricultură la 
munca ciînpuliii, ci și de un temei
nic control asupra modului in care 
fiecare formație de muncă își înde
plinește normele zilnice de lucru sta
bilite, cum se desfășoară transpor
tul și livrarea produselor la fondul 
de stat pentru ca absolut întreaga 
producție să fie grabnic strinsă și 
depozitată in cele mai bune condi
ții, pentru ca nimic să nu se piardă, 
să nu se risipească.

Timpul de lucru în cimp conti
nuă să fie bun și, de aceea, cerin
ța esențială in momentul de față 
este ca în fiecare unitate agricolă, 
in fiecare consiliu agroindustrial și 
județ să se realizeze zilnic ritmuri 
de muncă la nivelul maxim al po
tențialului de care dispun. Nimic nu 
trebuie să sustragă în aceste zile pe 
oamenii ogoarelor de la obligația lor 
fundamentală : stringerea in cel 
mai scurt limp a tot ceea ce 
a rodit pămintul și pregătirea in cele 
mai bune condiții a recoltei anului 
viitor 1

în ordinea urgentei și importan
tei, eforturile trebuie îndreptate a- 
cum spre următoarele lucrări :

ÎNCHEIEREA, PlNA LA SFlRȘI- 
TUL ACESTEI SĂPTĂMINI, A RE
COLTĂRII IN TOTALITATE A PO
RUMBULUI. SOIEI, A CELORLAL
TE CULTURI și adoptarea, în acest 
sens, a unor măsuri deosebite în ve
derea intensificării la maxinium a 
•culesului în județele rămase în urmă

la recoltare. Pretutindeni unde mai 
este de strins recolta de toamnă — 
și au mai rămas de recoltat peste 
300 000 hectare cu porumb, situate 
îndeosebi în județele Constanța, Dolj, 
Timiș, Tulcea, Satu Mare, Buzău, 
Ialomița, Brăila și Arad — este ne
cesar să fie mobilizate la recoltat 
toate forțele disponibile de la sate.

pentru funcționarea lor neîntrerup
tă din zori și pină la lăsarea serii. 
Cu atit mai neoesară este acum gră
birea recoltării, cu cit există perico
lul înrăutățirii vremii, ceea ce ar 
duce la prelungirea păgubitoare a 
recoltării.

TRANSPORTUL FARA ÎNTÎR- 
ZIERE, LIVRAREA LA BAZELE

• Oriunde a mai rămas de sîrîns recolta de porumb, 
sola, orez sau sfeclă de zahăr este necesar să fio mobi- 
lizate la cules toate forțele disponibile de la sate, spre 
a se asigura încheierea acestor lucrări pînă cel tîrziu ia 
sfîrșitul acestei săptămini. i

@ Deosebit de important este ca în fiecare unitate 
să se acționeze cu toată răspunderea pentru livrarea 
producției prevăzute ia fondul de stat, în conformitate 
cu normele stabilite

® Pentru a urgenta efectuarea arăturilor de toamnă 
se impune să fie mobilizate la stringerea și transportul 
cocenilor, al tuturor resturilor vegetale absolut toate for* 
țele disponibile de la sate

® în zootehnie, toate acțiunile curente — stringerea 
și depozitarea furajelor, menținerea animalelor la pășu* 
nat, pregătirea adăposturilor — trebuie să se desfășoare 
în așa fel îneît în toate fermele să se asigure condiții cît 
mai bune pentru creșterea și îngrijirea animalelor.

Printr-un efort de mai bună orga
nizare trebuie acționat la culesul 
sfeclei de zahăr, astfel incit să se 
asigure, în totalitate, cantitățile ne
cesare unităților prelucrătoare. De 
asemenea, se impune intensificat 
mult secerișul orezului, lucrare care 
in mod nejustificat este mult ră
masă în urmă. în acest scop, pe 
lingă o mai puternică mobilizare a 
tuturor locuitorilor din comune, este 
nevoie ca mijloacele mecanice de 
recoltare să fie utilizate «la întrea
ga capacitate, asigurîndu-se condiții

DE RECEPȚIE ȘI DEPOZITAREA 
CONFORM NORMELOR STABILI
TE A ÎNTREGII PRODUCȚII PRE
VĂZUTE. întrucit pe cimp mai sint 
cantități mari de porumb, îndeosebi 
in unitățile agricole din sudul și din 
vestul țării — din județele Giurgiu, 
Teleorman. Olt, Călărași, Ialomița, 
Arad și Timiș — se impune să fie 
mobilizate toate mijloacele disponibi
le din localități și județe, inclusiv a- 
telajele, indiferent in proprietatea cui 
se află ele. spre a se putea realiza 
transportarea rapidă a întregii pro

ducții, inclusiv a celei secundare. 
Deosebit de important în acest sens 
este ca in fiecare unitate să se a- 
sigure o evidență corectă și strictă 
a intregii producții șl. pe baza a- 
cesteia. conducerile unităților agri
cole să acționeze cu țoată răspun
derea pentru livrarea produselor la 
bazele de recepție conform produc
ției evaluate. Recolta de toamnă ob
ținută în acest an trebuie să asigu
re condițiile necesare unei bune a- 
provizionări a populației, precum și 
satisfacerea celorlalte cerințe ale 
economiei naționale.

IN LEGUMICULTURA, POMICUL
TURA ȘI VITICULTURA este ne
cesar să se acționeze cu cea mai 
mare grabă pentru stringerea și 
punerea la adăpost a tuturor legu
melor. fructelor si strugurilor atit în 
vederea bunei aprovizionări a pie
țelor. cit si asigurării stocurilor pen
tru iarnă. Mai ales acum, cind recol
tarea acestor produse trebuie inten
sificată la maximum, se imoune să 
se acționeze cu fermitate pentru în
lăturarea cu desăvîrslre a neaiurt'su- 
rilor serioase semnalate in valorifi
carea producției de legume, asisu- 
rind. in continuare, in fiecare iu- 
det. in fiecare localitate condiții 
pentru aprovizionarea din abundentă 
cu legume si fructe a Dietelor si uni
tăților prelucrătoare.

PENTRU INTENSIFICAREA RIT
MULUI DE LUCRU LA ARATURI 
TREBUIE ACȚIONAT ZI ȘI NOAP
TE. Cu forțele de care dispune agri
cultura noastră se pot efectua zilnic 
arături pe cel puțin 350 000 — 400 000 
hectare, asigurîndu-se încheierea 
acestor lucrări pină la 20 noiembrie 
pe întreaga suprafață prevăzută.
Condițiile de lucru în cimp sint 
acum ideale si. tocmai de aceea, tre
buie acționat cu toată fermitatea 
pentru ca. pretutindeni, formațiile 
repartizate la executarea arăturilor 
să realizeze si să depășească vi
tezele, ritmurile de lucru stabilite. 
Esențial este ca . in fiecare unitate 
agricolă să se asigure condițiile ne
cesare ca tractoarele să lucreze zi 
si noapte la intreaga capacitate. 
Eforturile pentru intensificarea ară
turilor trebuie să se împletească cu' 
preocuparea stăruitoare pentru exe-
(Continuare in pag. a 11-a)

I ÎN INDUSTRIE

Preocupare susținută pentru realizarea integrală 
a planului la producția fizică și export

în această perioadă de sfirșit de 
an. acționind in spiritul sarcinilor și 
orientărilor date de 
Nicolae Ceaușescu, colectivele de 
oameni ai muncii din unitățile in
dustriale își intensifică eforturile 
pentru ca, prin rezultate de presti
giu in trimestrul in curs, realizările 
pe întregul an să fie cit mai rodnice. 
Acum, așa cum a subliniat secretarul 
general al partidului, se Impune ca 
in fiecare întreprindere să se asi
gure o amplă mobilizare a forțelor, 
cu deosebire pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor la producția 
fizică, și in primul rind la export. 
O precizare cu atit mai necesară cu 
cit, pe fondul unor realizări pozitive 
din numeroase unități industriale, in 
anumite întreprinderi și sectoare im
portante ale activității economice 
persistă o serie de neajunsuri, care 
au făcut ca activitatea productivă 
să nu se desfășoare la nivelul cerin
țelor și posibilităților existente, in- 
registrindu-se anumite rămineri în 
urmă. Or, avînd in vedere caracte
rul planificat al economiei naționale, 
faptul că prin balanțele materiale și 
prin contractele economice sint sta
bilite precis atit resursele necesare 
pentru desfășurarea normală a pro
ducției, pentru Îndeplinirea integra
lă a sarcinilor de plan, cît și desti
națiile fiecărui produs in parte, este 
necesar ca in fiecare întreprindere 
planul la producția fizică să fie rea
lizat ritmic, integral, la absolut 
toate sortimentele prevăzute, recu- 
perîndu-se neintirziat orice restante.

Cerințe deosebite in această pri
vință se pun in unitățile din indus
tria extractivă, metalurgie și chimie, 
care trebuie să asigure la timp toate

resursele da materii prime, materia
le și energie pentru întreprinderile 

tovarășul din industria prelucrătoare. Totoda
tă. este necesar să se realizeze o 
bună cooperare în industria orizon-
tală, astfel incit să se garanteze fi

și generalizate experiențele acumu
late de întreprinderile care au ela
borat strategii limpezi în promova
rea exportului, in cadrul cărora au 
aplicat o serie de măsuri ■ tehnice și 
organizatorice eficiente pentru reali

• în fiecare întreprindere, înalt spirit de răspun
dere, ordine și disciplină desăvîrșite pentru îndeplinirea 
ritmică, la nivel calitativ superior a, planului la produc
ția fizică și la export, pentru onorarea integrală a con
tractelor economice.

® Măsuri hotărîte pentru utilizarea gospodărească 
a energiei electrice, termice și a gazelor naturale în ve
derea asigurării desfășurării normale a activității pro
ductive.

• Atenție sporită soluționării judicioase, operative 
a tuturor problemelor pentru buna pregătire a producției 
anului viitor.

nalizarea in cele mai bune condiții 
a fabricației produselor complexe, 
cu un inalt grad de prelucrare.

De bună seamă, in acest context, 
o atenție prioritară trebuie să se 
acorde in toate județele șl sectoa
rele de activitate îndeplinirii planu
lui la export, onorării exemplare, la 
termenele stabilite și Ia un nivel ca
litativ superior, a contractelor în
cheiate cu partenerii de peste ho
tare. în acest sens, se cuvin preluate

zarea la timp și onorarea la terme
nele stabilite și chiar in avans a pro
duselor contractate pe piața externă. 
Astfel, in multe întreprinderi s-au or
ganizat ateliere, secții și linii de fa
bricație specializate pentru producția 
de export, s-a imbunătătit asistenta 
tehnică pe fiecare schimb de lucru, 
se urmăresc zilnic aprovizionarea cu 
materii prime și materiale, fabrica
rea produselor pe flux și livrarea 
operativă a fondului de marfă asi

gurat Deopotrivă însă, aspectele 
cantitative trebuie îmbinate cu cele 
care privesc sporirea eficientei a- 
cestei activități, prin afirmarea pe 
piața externă a tot mai multor pro
duse cu un înalt grad de competiti
vitate. realizate la un nivel tehnic' 
și calitativ cît mai ridicat, care va
lorifică deci superior resursele teh
nice, materiale și munca pe care le 
încorporează.

în spiritul sarcinilor subliniate de 
conducerea partidului, concomitent cu 
măsurile care se adoptă pentru rea
lizarea producției planificate de ener
gie, economisirea acesteia trebuie să 
reprezinte o îndatorire importantă 
pentru fiecare colectiv de oameni ai 
muncii, mai cu seamă acum, cind se 
apropie sezonul rece. Evident, cele 
mai mari economii de energie elec
trică, termică și gaze naturale pot și 
trebuie să se obțină in primul rind 
în unitățile industriale. în acest sens, 
printr-un recent decret al Consiliului 
de Stat s-a stabilit Ca in toate în
treprinderile industriale, cu sau fără 
foc continuu, să șe acționeze cu ho- 
tărire pentru organizarea corespun
zătoare a. schimburilor, a fluxurilor 
tehnologice» in vederea reducerii'con
sumului de enețgie electrică și înca
drării Stricte in normele de consum, 
in repartițiile ztlniee și in puterile 
medii orare aprobate. Pentru ca ac
tivitatea economică să se desfășoare 
în condiții normale iar sarcinile de 
plan să fie îndeplinite riguros, este 
necesar ca in toate unitățile și ra
murile economiei să se acționeze cu 
mai multă răspundere și fermitate 
pentru diminuarea severă a consumu-
(Continuare in pag. a Il-a)

Imagine din Combinatul chimic Rimnicu Vilcea Foto ; S. Cristian

ZIUA ARMATEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMĂNIA

TELEGRAMA ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de participanții la adunarea festivă din Capitală
Mult iubite ți stimate tovarâșe 

Nicolae Ceaușescu,
Secretar general al Partidului Comunist 

Român,
Președintele Republicii Socialiste România, 
Comandant suprem al Forțelor Armate,

în deplină unitate de cuget și simțire cu toți fiii 
patriei care își fac datoria sub drapelele de luptă ale 
oștirii, participanții la adunarea festivă din Capitală, 
dedicată aniversării Zilei Armatei Republicii Socia
liste România. își Îndreaptă cele mai alese ginduri de 
adincă prețuire și nețărmurită recunoștință către glo
riosul nostru partid comunist, către dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu — 
strălucit și înțelept conducător de tară. Erou intre 
eroii neamului, genial strateg și înflăcărat patriot, 
ilustru gindltor al epocii contemporane, militant neobo
sit pentru triumful idealurilor nobile de pace, colabo
rare și progres social in intreaga lume

Ostașii țării se mindresc cu faptul că toate marile 
prefaceri revoluționare din societatea noastră in anii 
socialismului, îndeosebi cele din perioada inaugurată 
de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, 
sint indisolubil legate de numele, prestigiul și neobo
sita dumneavoastră activitate. Armata dă o înaltă 
apreciere contribuției determinante pe care o aduceți 
la elaborarea și infăptuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului, la mobilizarea întregului popor 
pentru transpunerea neabătută in viață a mărețelor 
obiective ale edificării societății socialiste multilateral 
dezvoltate și inaintării României spre comunism.

Cu profund respect și aleasă gratitudine, oștirea pa
triei își exprimă inalta stimă și considerație față de 
tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
strălucit om politic, eminent militant revoluționar, sa
vant de largă recunoaștere internațională, care prin 
intreaga sa activitate aduce o contribuție remarcabilă 
la făurirea noului destin comunist al patriei, la înflo
rirea învățămîntului, științei și culturii românești, la 
dezvoltarea cunoașterii universale.

între glorioasele înfăptuiri realizate în timpul revo
luției și construcției socialiste, îndeosebi in ultimii 23 de 
ani, se înscriu și mutațiile profunde pe care le-a 
cunoscut oștirea tării. Armata vă datorează profilul 
ei revoluționar. Înaltul nivel de instruire și educare, 
înzestrarea modernă, întărirea legăturii indestructibile 
cu întreaga națiune, integrarea cu toată ființa in viața 
economico-socială și politică a patriei. Și cu aoest 
prilej vă exprimăm deplina noastră recunoștință • pen
tru vasta și inegalabila operă dedicată problematicii 
apărării patriei, pentru fundamentarea strălucită a 
doctrinei militare naționale, pentru grija dumneavoas
tră neîntreruptă față de asigurarea securității construc
ției pașnice a poporului, pentru preocuparea stator
nică ce o manifestați față de sporirea capacității com
bative a oștirii.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae'Ceaușescu, că armata țării, parte integrantă

a poporului, brațul său înarmat, acționează cu abne
gație și dăruire pentru infăptuirea întocmai a poli
ticii interne și externe a partidului și statului nostru, 
pentru îndeplinirea in totalitate a prevederilor ordi
nelor și directivelor dumneavoastră, iși ridică necon
tenit nivelul pregătirii de luptă și politice, pentru 
realizarea unei calități superioare in toate domeniile 
vieții ostășești.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe comandant su
prem, că, in lumina istoricelor Teze elaborate de dum
neavoastră pentru viitoarea plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, vom face totul 
pentru a fi la înălțimea Îndatoririlor care ne revin 
și, 'animați de flacăra nestinsă a patriotismului revo
luționar. vom milita neabătut pentru îndeplinirea sar
cinilor de mare însemnătate ce ne revin din hotăririle 
de partid și de stat din monumentala dumneavoastră 
operă social-politică.

înțeleptele și cutezătoarele demersuri politice, pe 
care le întreprindeți cu neasemuită consecventă și' 
realism, in favoarea opririi cursei înarmărilor, îndeo
sebi a înarmărilor nucleare, activitatea dumneavoas
tră dedicată cauzei nobile a securității, dezarmării și 
păcii pun incă o dată in eVidentă personalitatea dum
neavoastră ' de excepție, v-au consacrat in conștiința 
umanității ca un mare și neînfricat Erou al Păcii.

Mîndri de prezentul socialist și viitorul comunist al 
patriei, de impresionantele realizări cu care poporul 
nostru se pregătește să mtimpine plenara C.C. al 
P.C.R.. implinirea a 70 de ani de la făurirea statului 
național unitar român, cea de-a 45-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă și Congresul al XIV-lea al Parti
dului Comunist Român, animați permanent de pildui
torul exemplu de eroișm și patos comunist pe care il 
oferiți cu neasemuită generozitate, vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe comandant suprem, că. sub conduce
rea organelor și organizațiilor de partid, acționind in 
spirit nou. dinamic, revoluționar, vom împleti armo
nios activitatea de pregătire militară cu munca pe 
șantierele patriei, vom intensifica participarea arma
tei . la viata economică, social-politică si științifică a 
tării, vom acționa în așa fel incit armata să se afir
me ca o adevărată scoală de pregătire politico-educa- 
tivă și culturală.

Dind expresie simțămintelor de aleasă prețuire și 
nemărginit respect pe care toți ostașii le nutresc fată 
de dumneavoastră, mult iubite si stimate tovarășa 
Nicolae Ceaușescu. vă încredințăm, și cu acest prilej, 
că ne vom consacra toate eforturile pentru infăptuirea 
sarcinilor oe ne revin din documentele Congresului 
al XlII-lea și Conferinței Naționale, că vom acționa 
și in continuare. în spiritul magistralelor Teze pentru 
plenara C.C. al P.C.R., in vederea perfecționării per
manente a procesului instructlv-educativ. pentru ridi
carea capacității combative a unităților si marilor uni
tăți, astfel incit armata să fie gata, in orice moment, 
ca. la chemarea patriei si partidului, la ordiriul dum
neavoastră, tovarășe comandant suprem, să apere, im
preună cu întregul popor, cuceririle revoluționare, in
dependența. suveranitatea și integritatea teritorială 
ale scumpei noastre patrii, Republica Socialistă 
România.

PARTICIPANȚII LA ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALA 
DEDICATĂ ANIVERSĂRII ZILEI ARMATEI 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

I D/N actualitatea socialistă a tării
• reportaje • însemnări •

...îmi amintesc totul cu 
de-amănuntul. Era o zi 
frumoasă de octombrie, ca 
și acum. Sint exact 40 de 
ani de atunci. Poate că mă 
aflam tot in încăperea asta, 
poate in alta — cine poate 
sti ? — dar in jur erau
numai schele, se făceau be- 
toanele în largi cutii de 
lemn. Un grup de fete um
pleau roabele cu beton, iar 
cihd roabele erau pline bă
ieții le inșfăcau de minere 
și fugeau cu ele la locul 
turnării. Toți aceștia erau 
brigadierii de la APACA. 
cum căpătase numele atunci 
întreprinderea care azi se 
numește întreprinderea de 
confecții și tricotaje Bucu
rești. Revăd limpede și 
chipul brigadierei căreia 
i-am „furat" un sfert de 
oră din muncă pentru a 
realiză succintul reportaj, 
cum îi spuneam in titlul 
lui, despre tinerii'care'gin- 
desc frumos viitorul. Fata 
era din Moldova. Căpătase 
de lucru in București, fu
sese servitoare, spălăto
reasă. bucătăreasă, in dife
rite case. Cind s-a deschis 
șantierul din dealul Cotro- 
cenilor, a aruncat mătura 
și a intrat in rindul briga
dierilor. ..Vrem să ne con
struim alt viitor — spu
nea. Sintem aici mii de ti
neri. A?i minuiesc lopata, 
dar miine... Miine — visez 
acum — voi lucra in fabri
ca la a cărei construcție

particip. Va fi o fabrică 
frumoasă, frumoasă ca vii
torul nostru, cu mașini mo
deme. Mă voi califica cro
itoreasă și voi face haine 
frumoase".

...Vorbea simplu și lim
pede despre frumos și des
pre viitor, asociind aceste

la I.C.T.B. — nu se putea 
să nu-mi amintesc. Nu are 
rost, îmi spun, să le po
vestesc gazdelor mele des
pre brigadiera din 1948 ; 
cu siguranță că aceasta se 
află acum la pensie. O re- 
întilnisem insă cu zece ani 
în urmă. Era ajutoare de

Oameni care gîndesc 
frumos despre frumos

Rememorări și actualități 
la întreprinderea de confecții

și tricotaje București

două noțiuni. Poate că am 
purtat convorbirea aceea 
tot in încăperea asta in 
care, azi. — frumoasă zi de 
octombrie 1988 — Aurelia 
Bratu, secretara comitetu
lui de partid al întreprin
derii de confecții și trico
taje, și economista Maria 
Ionescu îmi vorbesc despre 
activitatea trepidantă a a- 
cestei mari unități a indus
triei ușoare. Trag cu ochiul 
la caietul plin de cifre al 
economistei Maria Ionescu. 
Nu, in acel caiet nu sint 
trecute întimplărl ca aceea 
de care — aflindu-mă aici

maistru in secția „Modă" 
pentru femei, se numea 
Margareta Cncș, și-mi măr
turisise atunci, cu emoție, 
că marea ei satisfacție este 
— așa socotea fosta bri
gadieră de la APACA — 
că a reușit să transmită ti
nerelor muncitoare pe care 
le-a invătat meserie dra
gostea de frumos, pasiunea 
pentru lucrul bine făcut, 
cu competentă, cu dăruire. 
„Sintem o mare familie, 
spunea, fetele astea sint ca 
și copiii mei. Iat-o. de pil
dă, pe una dintre ele. pe 
Aurelia Bratu, căreia ii

spun „fetița mea din fabri
că". Are mîini de aur și 
gind îndrăzneț în tot ce 
face, o comunistă de nă
dejde". Păstrez pentru 
mine și această amintire ; 
nu are rost, zic eu, s-o 
mărturisesc la intîlnirea de 
azi cu Aurelia Bratu și cu 
economista Maria Ionescu. 
Dar am credința că aceste 
două episoade revenite din 
memorie in mod firesc se 
integrează semnificativ in 
substanța faptelor pe care 
interlocutoarele mi le aduc 
la cunoștință, cu mindrie, 
simt că au greutatea lor in 
avalanșa de cifre elocven
te prin ele insele, conturind 
precis' tabloul muncii unui 
puternic colectiv muncito
resc.

Caietul cu cifre și date 
din mina economistei iși 
dezvăluie cuprinsul. Aflu 
astfel că în întreprinderea 
din dealul Cotrocenilor lu
crează peste 16 000 de oa
meni, majoritatea femei, că 
unitatea aceasta — cea mai 
mare și mai modernă din 
Europa — iși trimite pro
dusele în peste 20 de țâri, 
că are peste 60 de parte
neri externi — firme străi
ne, care apreciază in cel 
mai inalt grad lucrul min
tii și mîinilor harnicelor 
muncitoare de aici — că gra-

Dionlsie ȘINCAN
(Continuare în pag. a V-a)
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Țării-cit mai mult cărbune!
Cum s-a muncit ieri în abatajele Văii Jiului

Pentru înfăptuirea neabătută a programului de dez
voltare economică stabilit de Congresul al Xlll-lea 
și Conferința Națională ale partidului, țara trebuie 
să-și valorifice la maximum, în primul rînd, propriile 
resurse de materii prime și energetice. Este o ce
rință clar exprimată în repetate rînduri de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptuirea căreia au fost 
concentrate importante forțe tehnice, materiale și fi
nanciare.

in această privință, sarcini cu totul deosebite revin 
unităților miniere din Valea Jiului. Pe de o parte, 
trebuie să crească producția de cărbune cocsificabil 
— piinea industriei metalurgice — de care, îndeosebi 
acum, economia are nevoie în cantități cit mai mari.

Pe de altă parte, aici se extrage cărbune energetic 
cu putfere calorifică superioară care, în condițiile Pro
gramului de asigurare și utilizare a resurselor ener
getice adoptat la recenta ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., este necesar să parti
cipe într-o proporție sporită la crearea bazei de 
materii prime a termocentralelor.

Cuvîntul de ordine al minerilor Văii Jiului este, în 
spiritul indicațiilor date de secretarul general al parti
dului, „Cărbune cît mai mult pentru cocs !“. Pentru a 
vedea cum se acționează practic în acest sens, ne-am 
propus să redăm secvențe ale activității minerilor din 
acest bazin. Investigațiile prezente sînt făcute în cîteva 
întreprinderi miniere de pe Jiul de Vest, de unde se 
extrage mai ales cărbune cocsificabil.

Ordinea și disciplina—hotărîtoare 
pentru o înaltă productivitate

Roadele toamnei-strinse in cel mai scurt timp! 
Recolta anului viitor - pregătită temeinic!

La ieșirea din șut, șeful de brigadă 
Fazakas Ferenc, de la mina Paro- 
șeni, iși înscrie in carnet o cifră ; 
167 de tone. Este cantitatea de căr
bune realizată peste plan în ziua de 
muncă abia încheiată de brigada pe 
care o conduce. „Mai puțin decît în 
zilele precedente tind am dat con
stant peste prevederi mai mult de 
180 de tone, dar iată am totalizat 
50 001 tone de cărbune extrase su
plimentar de brigada noastră de la în
ceputul anului. Am depășit astfel 
-bariera psihologică- a angajamentu
lui asumat în întrecere pe între
gul an“.

Calcule, bilanțuri pe care și le fac 
și alți șefi de brigadă, precum Mihai 
Bărbăcaru. Vasile Coiocaru. Nicolae 
Andrașic sau Gheorghe Mânu — 
aflați in întrecere directă cu Fazakas 
Ferenc, minerul ce conduce brigada 
aflată, deocamdată, pe primul loc. 
Factorii comuni acestor brigăzi sînt 
priceperea cu care minuiesc. între
țin și repară complexele mecanizate, 
organizarea desăvîrșită, oină Ia 
amănunt, a muncii, stabilirea unor 
atribuții precise pentru flecare om. 
de îndeplinirea cărora acesta răs
punde necondiționat. „De fapt, nu
mai într-un asemenea climat de 
ordine și disciplină pot fi apli
cate tehnologiile modeme care 
valorifică superior potențialul teh
nic din dotare — tine să pre
cizeze minerul Fazakas Ferenc. 
Astfel, oamenii din brigadă ajung 
să se cunoască bine unii pe alții, 
să se respecte in procesul mun
cii, pe asemenea oameni te poți bi
zui la greu", Sînt cuvinte care ex
plică. pe scurt, cum a fost posibil 
ca. în paralel cu activitatea de 
extracție a cărbunelui dintr-un aba
taj pretențios, dotat cu un complex 
mecanizat de mare înălțime, aceeași 
brigadă să se organizezi astfel incit 
să realizeze lucrările de pregătire în 
vederea montării unui complex me
canizat intr-un abataj adiacent. 
Scopul acestui efort colectiv ? Pro
ducția de cărbune a brigăzii să nu 
contenească nici o clipă, pentru că 
panoul de abataj aflat în extracție 
se va termina în curînd.

Care este stadiul lucrărilor la noul 
abataj 7 Echipa condusă de minerul 
Dumitru Darabă lărgea ultimii metri 
de la suitorul principal. în care se 
va monta complexul mecanizat, iar 
echipa lui Mihai Ștefureac zorea 
așezarea grinzilor, montarea macara
lelor. betonarea troliului. astfel ca în 
citeva zile camera de montarea com
plexului să fie gata. In același timp, 
echipa service condusă de Stefan 
Tudoran realiza ultimele retușuri si 
probe la complexul mecanizat, recu
perat din alt abataj. „Experiența de 
pină acum, care include si o bună 
conlucrare cu brigada de mineri, cu 
care ne împărtim atribuțiile la mon
tarea complexului, ne dă garanția 
că noul abataj va intra în funcțiune 
cu cel puțin 10 zile mai devreme, 
deci încă în acest an vom da de 
aici cărbune pentru cocs11 — ne 
spune Constantin Matei, secretarul 
comitetului de partid al întreprinde
rii miniere Paroseni.

La Paroșeni totul este pregătit 
pentru un ritm înalt de producție. 
Prin intrarea în funcțiune a unei 
noi capacități — un abataj dotat cu 
cpmplcx mecanizat, în ultimele 
trei săntămîni s-a extras zilnic, 
în medie, cu 400 tone de căr
bune mai mult decît în luna 
precedentă ; printr-un efort deosebit 
s-a reușit încadrarea în norma de 
calitate stabilită, ceea ce echivalează 
cu un spor de 21 000 tone cărbune 
net ; la lucrările de pregătire s-a 
asigurat un avans de peste 1 000 me
tri liniari. In acest sens, secretarul 
comitetului de partid ne-a relatat că 
principalul obiectiv al activității or
ganizațiilor de partid il constituie a- 
ducerea tuturor brigăzilor la nivelul 
de organizare și disciplină al brigă
zilor fruntașe.

Cu o lună în urmă au sosit 
la întreprinderea minieră Lupeni 
două brigăzi complete de cite 16 
mineri de la Combinatul minier 
Maramureș. Cum au venit, au in
trat în subteran, unde li s-au 
dat în primire lucrări de pregătiri.' 
Cum s-au integrat în viața minei ? 
„Firesc, de parcă dintotdeauna ar fi 
lucrat la noi — ne spune maistrul 
miner Vasile Rusu. secretarul comi
tetului de partid. Sînt mineri se
rioși. disciplinați, puși pe muncă. 
Avem toată stima pentru ei. ca și 
pentru toți cei 185 de oameni cali
ficați care au venit de la Sărmășag- 
Sălaj și din minele Maramureșului 
pentru a completa posturile din sub

PREOCUPARE SUSȚINUTA PENTRU REALIZAREA INTEGRALA A PLANULUI
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lui de resurse energetice, atît prin 
aplicarea in practică, cu mai multă 
promptitudine, a noilor cuceriri ale 
cercetării științifice, prin promo
varea progresului tehnic și moderni
zarea producției, cit și prin măsuri 
organizatorice, practice, eficiente la 
fiecare loc de muncă, de eliminare 
a oricărei risipe.

Eforturile pentru încheierea cu re
zultate cit mai bune a planului pe 
acest an se împletesc, în aceste zile, 
cu preocupările pentru soluționarea 
tuturor problemelor care se referă 
la pregătirea temeinică a activității 

teran sau pentru cei 50 de lăcătuși 
mecanici de la întreprinderile de u- 
tilaj minier de la Filipestii de Pă
dure. Petroșani și Deva, care s-au 
integrat rapid în brigada service a 
minei".

I-am întilnit la lucru pe cei inte
grați în brigada service : unii se a- 
flau in subteran la montarea unui 
nou complex în sectorul 4. alții erau 
ocupați în activitățile specifice re- 
condiționării a două complexe meca
nizate. Ideea care sintetizează dis
cuțiile purtate cu acești lăcătuși ar 
putea fi : „Am învățat multe lucrind 
cot la cot cu minerii. Cind ne vom 
întoarce la fabricile noastre vom sti 
să facem mai bine, vom lucra cu 
mai multă răspundere la utilajele 
pe care le trimitem minerilor" .

Maistrul C.T.C.-ist Vasile Sălăjanu 
și șase lăcătuși au venit tocmai de 
la fabrica din Negrești-Oaș a între
prinderii de utilaj minier Satu Mare, 
trimiși de inginerul-șef Vasile Puș
caș. Tot pentru un ajutor, dar nu 
direct dat minei, ci mai mult pentru 
a vedea cu ochii lor de ce nu poate 
fi montat transportorul TR5 livrat 
la Lupeni. Trebuie spus că minerii 
nu s-au grăbit să reclame calitatea 
necorespunzătoare a utilajului. Mai 
întîi. Anton Duban, un foarte bun 
specialist în utilaj minier, s-a stră
duit timp de două zile să-l monteze 
la suprafață pentru a-1 proba. Lucru 
pe care l-a încercat și echipa de la 
Negrești. După 4 zile de eforturi, 36 
de scocuri au fost aliniate și îmbi
nate cit de cît într-o linie de trans
portor. Firește, în curtea minei, pen
tru că în subteran, unde sint condiții 
mult mai greie, lucrarea trebuia ter
minată in cel mult două schimburi.

Iată ce ne-a spus maistrul Sălă
janu : „Bănuiam, de la noi de aca-

Calitate, numai cărbune de calitate!
Este firească pretenția cocsa- 

rilor ca din Valea Jiului să 
primească numai cărbune de ca
litate superioară. Minerii și prepara
torii au obligația de a face tot ceea 
oe depinde de ei pentru a asigura 
un cărbune de cit mai bună calitate.

La preparația Lupeni „afluează" — 
ca să folosim un termen consacrat 
aici — cărbune provenit de la trei 
întreprinderi miniere — Lupeni, 
Bărbăteni și Valea de Brazi. Practic, 
aici se simte pulsul fiecărei mine. 
Bunăoară, din evidențele preparației 
aflăm că în 20 de zile din aceas
tă lună, in medie, s-au primit cu 
500 tone de cărbune mai mult 
decît în luna precedentă, creșterea 
regăsindu-se îndeosebi la minele 
Bărbăteni și Lupeni. Deosebirea 
dintre cei doi principali furni
zori este că de la Bărbăteni se 
primește un cărbune de calita
te superioară prevederilor.. în vre
me ce la Lupeni se cam bate 
pasul pe loc. progresele în privin
ța ridicării calității nefiind incă 
semnificative.

Nu ne-am propus de această dată 
să intrăm în analiza factorilor care 
pot determina și la Lupeni scăderea 
conținutului de cenușă din cărbu
nele trimis la preparație. Esențial 
însă ni s-a părut un calcul pe 
care ni l-a făcut directorul prepara- 
ției Lupeni, ing. Tudor Geamănu : 
„Scăderea cu un punct a conținutu
lui de cenușă crește cu 1,6 puncte 
gradul de recuperare a cărbunelui 
spălat pentru cocs". Cu alte cuvinte, 
eforturile pentru ridicarea calității 
se amplifică, în preparații obținîn- 
du-se cantități mai mari de căr
bune net din cărbunele brut livrat. 
După cum, dacă sporește conținutul 
în cenușă, cocsaril vor primi mai 
puțin cărbune. De fapt, problemele 
calității cărbunelui pe circuitul 
mină — preparație — cocserie sint 
mult mai complexe, cerința asigu
rării unui nivel calitativ optim tre
buind să fie analizată cu toată răs
punderea de factorii de resort. Nu 
trebuie nici un moment pierdut din 
vedere că programul privind spori
rea producției de cărbune în Valea 
Jiului prevede și reducerea cu cel 
puțin 2 puncte a conținutului de ce
nușă în huila extrasă prin intensifi
carea exploatării selective a cărbu
nelui. presortarea și alegerea sterilu
lui de cărbune. în vederea creșterii 
randamentului de extracție a huilei 
spălate pentru cocs și semicocs în 
instalațiile de preparare.

Și o ultimă constatare în prepa- 
rație : multe, am putea spune chiar 
cele mai multe vagoane puse la dis
poziție de calea ferată pentru livra- 

economice din anul viitor atît in ce 
privește organizarea internă a fabri
cației, stabilirea măsurilor tehnice și 
tehnologice necesare pentru încadra
rea in normele de consum șl in sar
cinile de creștere a productivității 
muncii, asigurarea capacităților de 
producție și a forței de muncă ne
cesare, cit și contractarea aprovizio
nării tehnico-materiale, a cooperări
lor și a desfacerii produselor pe 
piața internă și la export. Un bun 
prilej pentru aceasta îl reprezintă 
dezbaterea în aceste zfîe a planuri
lor de dezvoltare economico-socială 
în adunările generale ale oamenilor 
muncii din întreprinderi, centrale, 

să, că transportorul nu este prea 
reușit. De altfel, formulasem 
deja trei pagini de obiecții Ta 
proiect. Dar aici ne-am convins că 
nu numai proiectul e de vină, nici 
noi în execuție nu ne-am făcut pe 
deplin datoria. îi asigurăm îrisă pe 
mineri că am tras învățămintele ne
cesare și vom lua măsurile care se 
impun".

întreprinderea Cimpu lui Neag. In
terlocutor: ing. Ovidiu Avramescu, di
rector : „La început — în anul 1980 
— a fost doar o carieră, la care s-a 
adăugat alta, precum și cîteva mi- 
crocariere. Acum însă trebuie să 
deschidem și o exploatare în subte
ran. de unde vom extrage cărbune 
cocsificabil. De fapt. în cadrul lu
crărilor de pregătiri s-au si extras 
aproape 2 000 tone de cărbune".

Trebuie spus insă că investiția este 
întirziată. din diverse cauze. Acum 
însă se lucrează intens, astfel încit 
o primă capacitate — un abataj ca
meră — să producă încă din acest 
an. Care a fost faptul de muncă cel 
mai important al zilei ? — il între
băm pe directorul întreprinderii. „Aș 
dori să evidențiez nu o echipă din 
unitatea noastră, deși mi-ar fi făcut 
plăcere acest lucru, ci formația exis
tentă aici din cadrul întreprinderii 
de foraje și lucrări geologice spe
ciale, care a terminat azi execuția u- 
nui tub de aeraj adine de 80 de me
tri cu diametrul de 1.5 metri. Cu o 
profesionalitate desăvîrșită și cu 
precizie matematică, folosind o fore- 
ză, a terminat în numai 4 zile o lu
crare care, executată în sistem cla
sic. ar fi durat peste două luni".

De altfel, conform programului 
stabilit, in această perioadă in Va
lea Jiului trebuie să intre în func
țiune incă 11 abataje cu front lung, 
din care 8 abataje echipate cu com
plexe mecanizate la minele Petrila, 
Livezeni. Petrila Sud, Aninoasa și 
Vulcan. Pînă acum au fost racor
date la circuitul productiv 7 aba
taje, din care 5 dotate cu complexe 
mecanizate.

rea cărbunelui la cocserii conțin tot 
felul de resturi de la transporturile 
anterioare — lemne, piatră și balast 
și chiar... minereu de fier. Se de
pune muncă pentru curățire, dar nici 
pierderea de materiale uitate în va
goane nu este neglijabilă.

Secvențele surprinse într-o zi 
de muncă din citeva mine ale 
Văii Jiului dau imaginea .tonică 
a unei activități ce pulsează în ritm 
alert. Există condiții mai bune in 
acest sens : dotarea cu tehnică mo
dernă a sporit, a crescut numărul 
posturilor asigurate în subteran, s-a 
îmbunătățit calificarea forței de 
muncă și, mai ales, s-au întărit spi
ritul de răspundere, ordinea și disci
plina. Deosebit de aceasta, s-au luat 
măsuri pentru îmbunătățirea organi
zării producției prin asigurarea asis
tenței tehnice pe schimburi la aba
tajele cu potențial mare de produc
ție. în această activitate au fost an
grenați specialiști din întreprinde
rile miniere, din Combinatul minier 
Valea Jiului, precum și din cadrul 
Institutului de proiectări și cercetări 
miniere. Efectele nu au întîrziat să 
apară. Atît ieri, cît și în întrea
ga perioadă care a trecut din 
luna octombrie s-au extras în Va
lea Jiului, in medie, cu peste 4 000 
tone de cărbune brut și 2 000 tone 
cărbune cocsificabil mai mult decît 
la începutul lunii septembrie. Iar 
producția se află pe un ferm drum 
ascendent.
. — Măsurile stabilite Ia ședința 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. au avut o eficien
tă practică imediată — ne-a spus 
ing. Titus Costache, director ge
neral adjunct al Combinatului 
minier Valea Jiului, Pentru re
zolvarea unor probleme cu for
te locale sau de natură organiza
torică. un sprijin deosebit am pri
mit din partea Comitetului județean 
Hunedoara și a Comitetului munici
pal Petroșani ale P.C.R. în mod spe
cial țin să precizez că. de data a- 
ceasta, ministerele de resort, furni
zorii de utilaje, materiale sau piese 
de schimb, alte unități miniere din 
țară ne-au ajutat efectiv, au venit 
la noi să ne întrebe de ce avem ne
voie și iși îndeplinesc cu promptitu
dine angajamentele pe care si le-au 
asumat. Așadar, avem condiții sau 
acestea sînt în curs de a fi asigu
rate, deci depinde de noi să fim la 
înălțimea exigențelor, să producem 
la nivelul sarcinilor stabilite de con
ducerea partidului".

Cornelii! CÂRLAN 
Sabin CERBU

institute de cercetare, din toate uni
tățile economice.

Avînd in vedere că fiecare zi care 
a mai rămas pînă la sfirșitul anului 
trebuie folosită din plin cu randa
mente maxime în întreaga activitate 
economică, pretutindeni oameni 
muncii trebuie să-și intensifice efor
turile pentru buna desfășurare a ac
tivității productive, potrivit exigen
țelor perioadei în care ne aflăm, cu 
conștiința clară a faptului că de ei 
și numai de ei, de răspunderea cu 
care se vor implica în ducerea la bun 
șfîrșit a sarcinilor economice va de
pinde îndeplinirea obiectivelor de 
progres și bunăstare stabilite de 
partid.

(Urmare din pag. I)
cutarea unor lucrări de cea mai 
bună calitate, o atenție deosebită 
acordîndu-se executării unor lu
crări de afînare în profunzime a 
solului, folosind in acest sens toa
te mijloacele posibile.

Sarcinile mari ce revin agricul
turii în noul an obligă de pe acum 
la asigurarea condițiilor necesare 
funcționării ireproșabile a tuturor 
sistemelor de irigații. In acest 
sens, trebuie acționat, în primul 
rînd. pentru impulsionarea lucrări
lor pe noile șantiere hidroamelio- 
rative, astfel încit toate amenajă
rile prevăzute să poată fi puse în 
funcțiune pînă la începutul pri
măverii viitoare. Tot acum se 
impune acționat pentru pregătirea 
corespunzătoare a sistemelor afla
te în funcțiune, eliminîndu-se cu 
desăvîrșlre cauzele care au dus la 
neajunsurile manifestate în acest 
an în exploatarea sistemelor de 
irigații.

IN ZOOTEHNIE SE IMPUNE 
ACȚIONAT. ÎN PRIMUL RÎND, 
PENTRU STRÎNGEREA SI DEPO
ZITAREA TUTUROR RESURSE
LOR DE NUTREȚURI. în această 
ordine, pe lingă acțiunile ce se în
treprind pentru stringerea si insilo- 
zarea diferitelor resurse de nutre
țuri, este necesar să se treacă cu 
forte sporite la sfrîngerea și trans
portul tuturor pa’elor care se mai 
află pe timp în baloți sau grămezi 
și la depozitarea lor corespunză
toare în vederea introducerii lor 
în hrana animalelor. Totodată, 
pregătirea pentru iarnă a adăpos
turilor trebuie încheiată imediat, 
astfel îneît în fiecare fermă să se 
asigure tot te este necesar pentru 
creșterea și îngrijirea animalelor 
în anotimpul friguros. Pînă la ră
cirea vremii însă este absolut o- 
bligatoriu ca toate bovinele și 
ovinele să fie menținute în conti
nuare la pășunat, spre a se putea 
valorifica în mod superior și efi
cient toate resursele de furaje 
existente in cîmp.

ORGANIZAREA TEMEINICA A 
ÎNTREGII ACTIVITĂȚI — FAC
TOR DECISIV PENTRU ÎNCHEIE

GIURGIU

Recoltarea sfeclei de zahăr—în ritm mai intens!
Județul Giurgiu este unul din marii 

cultivatori de sfeclă de zahăr — peste 
10 000 hectare. Tocmai aflindu-ne 
in plină campanie de recoltare a 
sfeclei, „pulsul" acestei activități șe 
simte cel mai bine, firește, la fabri
ca de prelucrare, unde trebuie să so
sească continuu din cimp, de la pro
ducători. sfecla recoltată. Totul a fost 
bine pregătit, instalațiile revizuite, 
capacități de transport asigurate prin 
detașarea a două coloane de mașini 
din județele Vrancea și Neamț, s-au 
întocmit grafice de livrare, de comun 
acord cu unitățile producătoare, toc
mai pentru a se asigura ritmicitate 
transportului și. în același timp, acti
vității de prelucrare a sfeclei. Așa
dar. sînt create toate condițiile ca 
această campanie să se desfășoare 
intr-o perioadă cit mai scurtă.

în acest context, surprinde faptul 
că directorul fabricii de zahăr, ing. 
Gheorghe Cristescu. se arată nemul
țumit. intrucît instalațiile de prelu
crare a sfeclei nu funcționează decit 
cu 60 la sută din capacitatea lor. 
Care sint cauzele ?

— Instalațiile ar merge foarte bine 
dacă am avea sfeclă să prelucrăm — 
precizează directorul. Nu se respectă 
însă graficele de transport. Din con
statările noastre rezultă că există 
destulă sfeclă recoltată. Dar aceasta 
este depozitată in cimp. în grămă
joare. iar mașinile merg din zece în 
zece metri să încarce, operație foarte 
anevoioasă. Sint unităti care de ani 
de zile tratează cu cea mai mare se
riozitate această problemă de cam
panie și iși respectă obligațiile con
tractuale. De exemplu, C.A.P. „9 Mai" 
din Giurgiu, printr-o bună organi
zare a activității în cîmp și de trans
port. a livrat întreaga cantitate, obți- 
nînd o producție de peste 34 de tone 
de sfeclă la hectar. Acum cîteva ore 
a venit președintele unității, ing. 
Sîrbu Nistor. să ne anunțe că a 
terminat de recoltat și de transpor
tat toată sfecla de zahăr. La fel de 
bine lucrăm și cu C.A.P. Malu. uni
tate care an de an obține producții 
bune, trimite la fabrică sfeclă bine 
condiționată, conform graficelor în
tocmite. în schimb, sînt unităti. pre
cum cele din comunele Dimitrie 
Cantemir. Singureni. Frasinu. Vlad 
Țepeș care, deși aveau grafice de 
livrare, nu au transportat încă nimic. 
Din păcate. întreprinderile agricole 
de stat Clejani. Toporu. Adunații Co- 
păceni. Vedea, deși au suprafețe 
mici cultivate, nu se grăbesc, iar 
atunci cind trimit cîteva tone, sfecla 
este plină de pămînt. cu colete șl 
paie, fapt ce ne creează greutăți".

Desigur, o situație nu tocmai plă
cută acum, cind recoltatul și mai 
ales transportul trebuie să se des
fășoare în flux, așa cum se recoman
dă și cum cere tehnologia acestei 
culturi. Dar să urmărim cum se ac
ționează concret in unitățile Cultiva
toare. La. C.A.P. Malu. zeci si zeci de 
cooperatori sînt mobilizați la recol
tatul sfeclei, -O combină recoltează 
coletele,, care sînt transportate direct 
la depozitul de furaje, unde se pre
pară silozul pentru animale. în ames
tec cu borhotul adus de la fabrica de 
zahăr. în urma combinei care recol
tează coletele. o altă combină stringe 
sfecla, iar în urma mașinilor oame
nii rectifică, adunînd fiecare sfeclă 
rămasă în pămînt. „Am încercat noi 
să reglăm mai bine combina aceas
ta de recoltat, dar mai lasă destule 

REA ÎN SCURT TIMP A TUTUROR 
LUCRĂRILOR I Zilele acestea sini 
decisive pentru încheierea in urmă
toarele zile a recoltării tuturor 
culturilor de toamnă. De aceea nu 
există acum sarcină mal impor
tantă decît aceea de a acționa 
energic, hotărit pentru mobilizarea 
la cimp a tuturor locuitorilor de 
la sate in vederea executării grab
nice a volumului mare de lucrări 
din cimp. Aceasta impune pretu
tindeni o organizare temeinică a 
muncii, ordine si disciplină în înde
plinirea de către fiecare colectiv, 
de către fiecare formație de muncă 
a sarcinilor zilnice ce le revin, 
înfăptuirea acestor imperative nu 
admite nici un fel de defecțiuni, 
oricît de mici ar fi. mai ales acum, 
cind trebuie depuse eforturi de
osebite pentru a pune grabnic la 
adăpost întreaga recoltă. Iată de 
ce este necesar ca. de la nivelul 
comandamentelor județene pină la 
ultimul lucrător din agricultură, 
pe primul plan să fie pusă organi
zarea bună a treburilor potrivit re
comandărilor clare si precise ale 
organismelor de specialitate. în 
acest context, coordonarea directă, 
la fata locului, a desfășurării lu
crărilor agricole de către factori 
de conducere din unităti. de spe
cialiști de la organele agricole jude
țene și centrale, de activiștii trimiși 
în sprijinul acestei campanii, re
partizarea judicioasă si îndepli
nirea strictă a sarcinilor pe zile și 
pe formații de lucru, participarea 
tuturor locuitorilor de la sate la 
munca cimpului sînt in aceste zile 
necesități de cea mai mare însem
nătate pentru Îndeplinirea exem
plară a sarcinilor puse de condu
cerea partidului in fata oamenilor 
muncii din agricultură. Mobilizînd 
puternic forțele materiale si uma
ne de la sate, organele si organiza
țiile de partid au datoria să acțio
neze cu răspundere pentru strin
gerea grabnică si punerea la adă
post a întregii producții agricole, 
pentru a pune baze, solide viitoa
relor recolte sporite ce trebuie ob
ținute în anul viitor, an cu o sem
nificație deosebită în realizarea 
sarcinilor ce revin agriculturii în 
actualul cincinal.

rădăcini de sfeclă în urmă, ne spune 
președintele cooperativei. Ion Sebe. 
Noi am transportat pină acum aproa
pe 4 000 de tone. Tot ceea ce s-a 
recoltat mecanic sau manual am de
pozitat la capul locului, solicitînd 
fabricii mai multe capacități de 
transport pentru a le încărca meca
nizat. Am evitat drumul in plus spre 
baza de recepție. Delegatul fabricii 
recepționează sfecla chiar aici, la 
capul locului". Inginerul-șef Tudo- 
rel Tone ne confirmă că mai sînt de 
recoltat doar 53 de hectare, din cele 
peste 250. dar activitatea bună pe 
care o desfășoară cei doi mecaniza
tori de oe combine. Mihai Beatu si 
Gheorghe Tăranu. oferă garanția că 
în cîteva zile recoltarea se va în
cheia.

în schimb, la cooperativa agri
colă Slobozia diferă mult modul 
de organizare, de răspundere, care 
ar trebui să existe în aceste zile 
fierbinți. După ce l-am căutat pe 
președintele cooperativei — Alexan
dru Ancu — timp de o oră. am re
nunțat. în schimb, ne-am întilnit, 
ceva mai departe de locul unde se 
recolta sfecla de zahar, cu primărița 
comunei Slobozia. Aurora Teodores- 
cu. îi spunem ce am constatat pe 
cimp : cantități mari de sfeclă re
coltată. adunată în grămezi, peste 
care erau puse frunze de colete usca
te, semn că stau de cîteva zile. Ma
șina de recoltat lasă în urmă rînduri 
întregi nerecoltate, pentru că nu 
este bine reglată. în plus, aici sint 
mobilizate forte insuficiente la aceas
tă activitate. într-un cuvînt. dezor-

GALAȚI

Transportul
In județul Galați, sfecla de zahăr 

a fost cultivată în 28 unități agrico
le din 8 consilii agroindustriale. 
Pină in seara zilei de 23 octombrie 
recolta fusese adunată de pe 1631 
hectare din cele 2 858 hectare cul
tivate. adică pe 57 la sută din su
prafață. „Pină în prezent, ritmul 
recoltării satisface cerințele de 
producție ale fabricii de zahăr 
de la Liesti. ne spune inginerul 
Emil Dan. directorul consiliului ju
dețean pentru industria alimentară, 
în ziua de 22 octombrie a.c. stocul 
în fabrică era de circa 2 000 tone 
sfeclă, iar în baze mai erau încă în 
jur de 4 300 tone, ceea ce înseamnă 
necesarul unității pentru circa 6 zile, 
însă prin această afirmație nu tre
buie să se înțeleagă că sîntem întru 
totul mulțumiți de ritmul de recol
tare. Acesta, ca și producțiile obți
nute, diferă mult de la o unitate la 
alta. în funcție de modul in care 
fiecare cooperativă și-a organizat 
munca din campanie, astfel încit să 
poată acoperi toate lucrările".

Am început analiza noastră cu 
această declarație pentru că este 
important nu numai ritmul de re
coltare. ci si măsura in care acesta 
este corelat cu cel al industrializă
rii sfeclei de zahăr. Cît privește 
diferentele — intr-adevăr mari — 
de organizare, nu ne rămine decît 
să exemplificăm.

Emil Calapod, președintele consi
liului unic agroindustrial Foltesti,

CLUJ

Măsuri pentru grăbirea culesului 
și depozitării porumbului

în unitățile agricole din județul 
Cluj porumbul a fost cules, pînă în 
seara zilei de 23 octombrie, doar de 
pe 73 la sută din suprafață. Iată de 
ce organele și organizațiile de par
tid au asigurat, în aceste zile, o 
amplă mobilizare de forțe umane și 
mecanice pentru stringerea în cel 
mai scurt timp a recoltei care se 
mai află în cîmp. în majoritatea u- 
nităților se lucrează intens, de di
mineața pînă seara tîrziu. Alături de , 
mecanizatori și de cooperatori parti
cipă la cules și alți locuitori ai sa
telor, din unitățile economice și in
stituții, care au înțeles că este și de 
datoria lor ca recolta să fie cit mai 
grabnic pusă la adăpost. „Datorită 
numărului mare de oameni, de mij
loace mecanice care sînt mobilizate 
la recoltat și transportat, ne spune 
inginerul Anton Tăpălagă, director 
cu producția vegetală la direcția a- 
gricolă județeană, au fost luate mă
suri pentru buna organizare a 
muncii și folosirea judicioasă a for
țelor din fiecare unitate, din fie
care localitate. în majoritatea uni
tăților programul de muncă pentru 
a doua zise stabilește minuțios, in 
seara zilei precedente, cadrele de 
conducere, specialiștii, mecaniza
torii, membrii cooperatori cunosc 
din timp ceea ce au de făcut, sînt 
organizate formațiile in funcție de 
suprafața ce urmează să fie recol
tată in ziua respectivă, se reparti
zează mijloacele de transport și se 
asigură condiții pentru încărcarea și 
descărcarea acestora".

Acțiunile desfășurate pînă acum 
cu responsabilitatea corespunză
toare au făcut ca în consiliile agro

dine, lipsă de răspundere șl de pre
ocupare pentru stringerea cit mai 
urgentă a sfeclei de zahăr. Aflăm că 
într-una din zilele trecute, la iniția
tiva comitetului județean de partid, 
un mare număr de întreprinderi din 
oraș au pus la dispoziție mijloace 
auto pentru transportul sfeclei, iar de 
aici, de Ia Slobozia, opt mașini s-au 
întors goale. Interlocutoarea noastră, 
primărița Teodorescu. a găsit expli
cația : „Erau basculante înalte și nu 
a avut cine să le încarce". Comenta
riile sînt de prisos.

Din datele puse la dispoziție de 
direcția agricolă județeană aflăm că 
sînt peste 10 000 de tone de sfeclă în 
cîmp. recoltată șl netransportată. 
Această sfeclă insă trebuie să ajungă 
neintîrziat la fabrică, nu să stea în 
cimp. Iată citeva din unitățile care 
pină în prezent nu și-au respectat 
contractele cu fabrica r C.A.P. Naipu 
trebuia pină la 20 octombrie să trans
porte 1260 de tone și a transportat 
numai 398 de tone. C.A.P. Stoenești 
a transportat numai 825 de tone din
tr-un program de 2100 tone. în 
schimb, trimit mașini după borhot în 
contul sfeclei care urmează să o 
aducă. Tot cu sfeclă în cîmp, dar 
netransportată la fabrică, sînt și uni
tățile din Tomuleștl. Toporu. Ghiz- 
daru, Găujani. Nu există mijloace de 
transport ?

— Sînt suficiente mijloace de 
transport, dar nu sînt folosite la în
treaga capacitate, ne spune directo
rul fabricii. De exemplu, din coloana 
de 29 de mașini detașate de Ia I.T.A. 
Vrancea. mele mai multe stau defecte

-operativ, bine
ne spunea că sfecla de zahăr a fost 
cultivată în toate cele 5 cooperative 
agricole ale consiliului. Pînă pe 22 
octombrie a.c., din cele 460 de hecta
re cultivate pe total consiliu recolta 
fusese adunată de pe circa 250 hec
tare. Bine s-a acționat la Măstăcani, 
unde se strinsese 75 la sută .din supra
față, sau la Vlădești — cu 65 la sută. 
La Măstăcani. cooperatorii au fost 
ajutați si de oameni ai muncii de 
la combinatul siderurgic. Circa 300 de 
angajați din aceeași mare unitate 
industrială acționează, începind de 
duminică, 23 octombrie, și la Fru- 
mușița, unitate rămasă în urmă la 
această lucrare, cu numai 12 hecta
re recoltate din 80 hectare cultivate, 
în acest consiliu un interes cores
punzător s-a acordat si transportu
lui. Pe total consiliu au fost cărate 
din cîmp peste 2 000 tone sfeclă de 
zahăr, însă pe teren mai rămăseseră 
încă 1 600 tone, cantitate care — 
după cum ne asigura președintele 
consiliului — va fi transportată in 
următoarele două zile. O dată cu 
terminarea recoltării porumbului, 
forța de muncă va fi deplasată la 
sfeclă, astfel incit în 7 zile bune de 
lucru cultura să fie strinsă în 
întregime.

O analiză mai amănunțită a modu
lui in care s-a acționat in această 
direcție relevă însă și alte aspecte. 
O suprafață mare cu sfeclă de zahă» 
(830 hectare) au cultivat unitățile a- 

industriale Apahida, Mihai Vitea
zul, Turda, Gilău, Cimpia Turzii, 
Gherla. Cășeiu să se realizeze aceas
tă lucrare în proporție de 75—80 la 
sută. Mai multe unități din cadrul 
acestor consilii agroindustriale — 
cum sint cooperativele agricole Luna, 
Luncani, Poiana, Gilău, Viișoara — 
au raportat încheierea recoltării și 
livrării cantităților de porumb con
tractate la fondul de stat. Rezulta
tele lor au stimulat preocupările și 
eforturile membrilor cooperatori din 
unitățile vecine, care de asemenea 
se apropie de încheierea culesului 
porumbului.

Sint însă și unități rămase in 
urmă cu recoltarea porumbului, 
între acestea se află cele din con
siliile unice Panticeu. Țaga. Bon- 
țida, unde se impune să fie luate 
neintlrziat măsuri pentru grăbirea 
ritmului la cules și intensificarea 
transportului din cimp a recoltei, li
vrarea produselor la fondul de stat. 
Finalizarea grabnică a recoltării 
porumbului și transportarea recoltei 
la bazele de recepție trebuie, de 
asemenea, să se accelereze și în alte 
consilii agroindustriale, unde ritmul 
de lucru este nesatisfăcător.

Inițiativa și spiritul de organi
zare, răspunderea în realizarea lu
crărilor agricole sînt factori de 
care trebuie să se țină seama pen
tru intensificarea ritmului la recol
tat, transport și livrare a recoltei 
din cimp. Organele agricole ju
dețene au datoria să sprijine mai 
mult unitățile rămase în urmă la 
efectuarea acestor lucrări.

Marin OPREA
corespondentul „Scinteii*

sau se ocupă de altceva, pentru că 
nu sint prezente la transportul sfe
clei. Astfel, in ziua de 13 oc
tombrie. 9 mașini au făcut o singură 
cursă, 5 mașini cite două curse. 3 
mașini cîte trei curse, iar restul 
nici un transport. în ziua de 14 oc
tombrie 5 mașini, de asemenea, nu 
au făcut nici o cursă. în ziua de 17 
octombrie. 14 mașini nu au făcut nici 
un transport^de sfeclă. Din cealaltă 
coloană, detașată de la I.T.A. Neamț, 
tot în ziua de 17 octombrie nu au 
participat la transportul sfeclei un 
număr de 10 autocamioane.

Șeful coloanei de la I.T.A. Vran
cea. tovarășul Mircea Gheorghiu, nu 
cunoaște cu exactitate mișcarea ma
șinilor si de aceea unii șoferi îsl 
permit, pentru că nu sînt controlați, 
să facă altfel de transporturi decit 
cele pentru care au fost repartizați. 
Iată, așadar, două din cauzele reale 
și cu implicații mari care fac ca 
fabrica de zahăr din Giurgiu să nu 
lucreze la întreaga capacitate : lipsa 
de disciplină a unităților cultivatoare 
care nu respectă graficele de recol
tare și de livrare a sfeclei și. în egală 
măsură, dezordinea care există în 
asigurarea unui transport fluent, 
operativ, eficient.

Au fost citeva zile cu ploi care au 
încurcat si mai mult treburile, exis- 
tînd pericolul opririi fabricii din 
lipsă de sfeclă. în mod normal, si
lozurile fabricii trebuie să aibă o re
zervă, tocmai pentru astfel de zile 
cind nu se poate aduce din cîmp 
sfeclă. Iată de ce se impun măsuri 
operative și energice pentru urgen
tarea recoltării sfeclei și. mai ales, 
urgentarea transportului din cîmp. 
în acest sens, organele agricole ju
dețene trebuie să ia măsuri energice, 
cu maximă răspundere, pentru ca 
drumul sfeclei din cimp la fabrică 
să fie cit mai mult scurtat.

Petre CRISTEA

organizat!
gricole din imediata vecinătate a 
fabricii de zahăr de la Liesti. res
pectiv cooperativele agricole din 
consiliul agroindustrial Ivești, unde 
cultura a fost adunată de pe circa 
500 hectare. Sub media consiliului 
se află însă cooperativa agricolă 
din Șerbănești (vecină cu fabrica 
de zahăr Liești), cu numai 50 hecta
re recoltate din 160 hectare cultiva
te. Lucrările trebuie intensificate si 
în unitățile cultivatoare de sfeclă 
de zahăr din consiliul unic Pechea. 
Cooperativa agricolă Grivița recol
tase numai 26 hectare din 100 hecta
re cultivate, iar la C.A.P. Costache 
Negri, practic nu se intrase din plin 
la recoltatul sfeclei, deși cooperativa 
nu are în cultură decît 25 hectare.

Cit privește activitatea Fabricii de 
zahăr din Liești, conform aprecieri
lor directorului consiliului județean 
pentru industria alimentară, unitatea 
funcționează-mai bine decît anul tre
cut. Deși fabrica este prevăzută să 
lucreze zahăr industrial, totuși 90 la 
sută din zahărul produs este zahăr 
alb, de o calitate bună. Reținem, de 
asemenea, din spusele interlocutoru
lui nostru, atenția constantă pe care 
comandamentul județean pentru a- 
gricultură o acordă recoltării sfeclei 
de zahăr, transportului ăcesteia la 
fabrică și în baze, astfel incit si 
această lucrare să se Încheie grabnic 
în toate unitățile.

Dan PLAEȘU 
corespondentul „Scinteii*

♦
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PRIETENIE ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, ÎMPREUNA CU TUVARASA ELENA CEAUSESCU,
ÎN R. P. CHINEZA SI R. P. 0. COREEANA

TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
» ,

Exprimîndu-ne ' deplinul acord 
fată de rezultatele deosebit de 
rodnice ale acestei noi solii de pace 
Si colaborare internaționala, fata de 
convorbirile fructuoase si documen
tele semnate in cursul vizitelor, vă 
aducem. si cu acest prilej, din 
adincul inimilor noastre, cel mai 
fierbinte omagiu pentru neobosita 
dumneavoastră activitate pe plan 
intern si international, care vă si
tuează intre marile personalități ale 
lumii contemporane, militant strălu
cit al mișcării comuniste si muncito
rești internaționale, luptător neobosit 
pentru pace si colaborare între toate 
popoarele, pentru afirmarea unei 
lumi mai bune si mai drepte pe pla
neta noastră — se subliniază în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
ALBA AL P.C.R, Ne angajăm să nu 
precupețim nici un efort pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor de 
plan pe acest an si pe întregul cinci
nal. pentru a transpune neabătut in 
viată hotărîrile Congresului al 
XIII-lea si ale Conferinței Naționale 
ale partidului, tezele si orientările de 
inestimabilă valoare teoretică si 
practică cuprinse in ampla dumnea
voastră operă.

însuflețiți de sentimentele de fier
binte dragoste si adincă recunoștin
ță pe care- le nutrim fată de dum
neavoastră. mult stimate si iubita 
tovarășe Nicolae Ceausescu, comu
niștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Bacău au urmărit cu deosebit 
interes si mindrie patriotică vizitele 
oficiale de prietenie pe care le-ati 
întreprins, împreună cu tovarășa 
Elena' Ceausescu, in R. P. Chineză 
si în R.P.D. Coreeană — se eviden
țiază in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BACAU AL P.C.R. Fo
losind si acest prilej, comuniștii, toti 
locuitorii acestui pămînt strămo
șesc. avîndu-vă ca minunat exemplu 
pe dumneavoastră, mult stimate si 
iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, 
ne angajăm să înfăptuim neabătut 
Programul partidului, sarcinile ce ne 
revin din planul de stat ne acest 
an si ne întregul cincinal, aducîn- 
du-ne contribuția la înfăptuirea po
liticii interne si externe a partidu
lui si statului nostru, pentru con
tinua înflorire a patriei noastre 
dragi. România socialistă.

în deplină unitate cu gindurile si 
năzuințele tuturor fiilor tării, co
muniștii. oamenii muncii, toti lo-. 
cuitorii străbunului plai româ
nesc al Bihorului vă adresează, 
mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu, mult stimată to
varășă Elena Ceausescu, acum, la 
reîntoarcerea pe pămintul scump al 
patriei din vizitele efectuate în 
R. P. Chineză și R.P.D. Coreeană, 
Strămoșeasca urare ..Bine ați ve
nit !“ — se subliniază in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BIHOR 
AL P.C.R. și CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN. Ne exprimăm to
tala noastră adeziune la întreaga 
politică internă si externă a parti
dului si statului nostru, dind glas 
hotăririi de a mobiliza plenar ener
giile si forțele creatoare ale tuturor 
oamenilor muncii bihoreni pentru 
realizarea la cei mai inalti para
metri calitativi si de eficientă a 
sarcinilor ce ne revin în acest an 
și pe întregul cincinal, atit in in
dustrie. cit si în agricultură, pentru 
a îndeplini cu răspundere și exigență 
comunistă istoricele prevederi ale 
Congresului al XIII-lea si Confe
rinței Naționale ale partidului.

în numele comuniștilor, al tuturor 
celor ce trăiesc și muncesc pe aceste 
înfloritoare meleaguri, cu sentimente 
de admirație si de înaltă vibrație pa
triotică ne exprimăm deplina aprobare 

> și satisfacția profundă față de rezul
tatele rodnice ale vizitelor oficiale 
de prietenie ne care le-ati efec
tuat în R.P. Chineză și R.P.D. Co- 
eeană — se spune în telegrama 
OMITETULUI JUDEȚEAN BIS- 
ȚIȚA-NASAUD AL P.C.R. si CON- 
LlULUI POPULAR JUDEȚEAN. 
Alogurile purtate și înțelegerile 
cyenite cu conducătorii de partid 
S’je stat din aceste țări prietene, 
mafestările de caldă ospitalitate și 
acir\atie cu care ați fost întimpi- 
nat'haitele distincții ce v-au fost 
oferi, au <jat încă o dată expresie 
stjmaprofuntje și prețuirii de care 
vă bțurați ca strălucit conducător 
al popcuiui nostru, ca eminentă 
perșonijtate a vieții politice inter
național. Vă asigurăm că ne vom 
consacra, întreaga putere și capaci
tate de Șuncă îndeplinirii sarcinilor 
ce ne stay în fată. în actualul an și 
pe intreiyi cincinal. înfăptuirii 
exemplare a istoricelor hotăriri 
adoptate de cel de-al XIII-lea Con- 

\ gros și Conferința Națională ale 
Partidului.

, ^ă rugăm să primiți expresia celor 
alese sentimente de stimă.

«. ‘■^,'?tie și prețuire pentru strălu
ci 6 \cces al vizitelor oficiale de 
pr. ? care le-ati întreprins în 
R.F & Vă si R.P.D. Coreeană — se 
spun ifftlegrama COMITETULUI 
NAȚ1 PENTRU ȘTIINȚA ȘI
TEIINi -^'S. Primirea deosebit 
de cald grandioasele manifestări 
de bucurie ș'.i prietenie ce v-au fost 
rezervate constituie grăitoare dovezi 
ale trăiniciei raporturilor dintre 
România și țările vizitate, ale fruc
tuoasei colaborări statornicite între 
partidele și popoarele noastre. Per- 
miteți-ne să vă adresăm cele mai 
calde felicitări cu prilejul conferirii 
titlului de Doctor Honoris Causa in 
științe economice, eveniment ce 
aduce o nouă consacrare pe plan 
internațional meritelor dumneavoas
tră excepționale în activitatea de 
partid si de stat. Adresăm, din 
toată inima, calde si respectuoase 
felicitări tovarășei Elena Ceausescu, 
cu prilejul conferirii titlului de 
Doctor Honoris Causa in științe 
chimice — nouă mărturie a înaltei 
prețuiri de care se bucură pe plan 
internațional opera sa științifică și 
politică.

Animați de cele mai înălțătoare 
sentimente de mindrie patriotică și 
nemărginită satisfacție față de re
zultatele vizitelor întreprinse, în 
numele comuniștilor, al tuturor celor 
ce trăiesc și muncesc pe meleagurile 
brăilene, vă rugăm să primiți cele 
mai respectuoase felicitări, o dată cu 
profunda noastră recunoștință pen

tru strălucita și neobosita activitate 
pe care o desfășurați, cu exemplar 
patriotism, în slujba intereselor na
țiunii noastre socialiste, pentru con
tribuția inestimabilă pe care o adu
ceți la eforturile privind statorni
cirea unui climat de pace și co
laborare internațională — se arată 
în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN BRĂILA AL P.C.R. 
Această nouă solie de pace, înaltele 
distincții și titluri științifice ce v-au 
fost conferite ilustrează pregnant sti
ma și prețuirea de care vă bucurați 
dumneavoastră. tovarășe secretar 
general, personalitate proeminentă a 
vieții internaționale contemporane, 
marele erou al păcii, tovarășa Elena 
Ceaușescu, eminent om politic șl 
distinsă personalitate științifică. 
Adresîndu-vă, din adincul inimilor 
noastre, cele mai calde urări de să
nătate, viață îndelungată și neosteni
tă putere de muncă, reînnoim angaja
mentul nostru ferm de a face totul 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne 
revin.

Cu deplină satisfacție si aproba
re. cu sentimente de aleasă mîndrie 
patriotică, asemenea întregului nos
tru partid si popor, comuniștii, oa
menii muncii, toti locuitorii județu
lui Caraș-Severin au urmărit vizi
ta oficială de prietenie pe care 
dumneavoastră, mult iubite si sti
mate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceausescu. împreună cu 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceausescu, ati efectuat-o în R. P. 
Chineză și în R.P.D. Coreeană — se 
subliniază în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN 
AL P.C.R. Vă asigurăm, mult 
stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii mun
cii, toti cei care trăiesc si muncesc 
pe aceste meleaguri, mobilizați de 
istoricele Teze din aprilie, hotăriti 
să amplifice glorioasele izbînzi ale 
luminosului arc de timp al ..Epocii 
Nicolae Ceaușescu". sînt angajați 
exemplar, cu întreaga capacitate de 
muncă si creație în înfăptuirea 
clarvăzătoarei politici interne si ex
terne a partidului si statului nostru, 
a mărețelor obiective ce ne revin 
din documentele Congresului al 
XIII-lea si Conferinței Naționale ale 
partidului.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CALARAȘI AL P.C.R. șe 
spune : Inscriindu-se ca 'un eveni
ment de mare însemnătate, atît in 
cronica raporturilor bilaterale, cît si 
în viata internațională noul itinerar 
al păcii și colaborării a consti
tuit o nouă și elocventă expre
sie a dorinței întregii noastre na
țiuni de prietenie și înțelegere cu 
toate popoarele, de participare acti
vă la rezolvarea constructivă a ma
rilor probleme ale contempora
neității. . S-au evidențiat cu putere 
si de această dată clarviziunea 
si consecventa cu care acționează 
partidul si statul nostru, dumnea
voastră personal, pentru apărarea 
dreptului inalienabil al fiecărui stat 
de a-și făuri liber, de sine stătător, 
destinele, pentru intensificarea ra
porturilor de strînsă conlucrare și 
colaborare cu țările socialiste, cu 
toate statele lumii, corespunzător 
orientărilor programatice, profund 
științifice hotărite de Congresul al 
XIII-lea și Conferința Națională ale 
partidului.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din MINISTERUL COMERȚULUI 
EXTERIOR ȘI COOPERĂRII ECO
NOMICE INTERNAȚIONALE — se 
subliniază într-o altă telegramă — își 
exprimă, alături de întregul nostru 
ponor.profunda satisfacție fată de re
zultatele de o deosebită însemnătate 
care au încununat vizitele întreprinse 
în R.P. Chineză si R.P.D. Coreeană. 
Această nouă și remarcabilă solie de 
pace Si prietenie se înscrie ca un 
moment de cea mai mare însemnă
tate în evoluția ascendentă a tradi
ționalelor relații de trainică prietenie 
și solidaritate frățească intre parti
dele. țările și popoarele \ noastre, in 
interesul edificării noii orinduiri. al 
cauzei generale a socialismului, pro
gresului și păcii in lume. Vă expri
măm, și cu acest prilej, inalta noas
tră considerație Si profundă recunoș
tință pentru aportul hotărîtor al 
dumneavoastră și al mult stimatei 
tovarășe Elena Ceaușescu la dezvol
tarea relațiilor comerciale si de co
operare cu toate țările lumii.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se 
arată : Intr-un glas cu întreaga 
națiune română ne exprimăm de
plina satisfacție față de noile dia
loguri la nivel înalt, care repre
zintă o expresie elocventă a bune
lor relații dintre partidele, țările și 
popoarele noastre și conferă di
mensiuni tot mai largi relațiilor tra
diționale prietenești româno-chj- 
neze și româno-coreene, rod al stră
lucitei dumneavoastră activități puse 
în slujba progresului și prosperi
tății patriei noastre socialiste, creș
terii necontenite a rolului și presti
giului României în arena interna
țională. Comuniștii, toți locuitorii 
străvechilor meleaguri românești 
ale Clujului acționează cu fermitate 
pentru ca generoasele dumnea
voastră inițiative și acțiuni de pace, 
colaborare și prietenie între po
poare să fie aplicate în viață și vâ 
încredințează, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea lor 
de a vă urma în gînd și faptă, de 
a munci cu pasiune și răspundere 
comunistă pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce le revin.

Trăim sentimente de înaltă mîn
drie patriotică, generate de modul 
strălucit în care, și de această dată, 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. si stimata tova
rășă Elena Ceausescu ati reafirmat 
idealurile si năzuințele ponorului 
român pe tărîmul conlucrării și 
cooperării cu poDOarele țărilor socia
liste. cu toate popoarele lumii. în in
teresul cauzei socialismului, progre
sului. păcii si înțelegerii intre na
țiuni — se arată in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN CON
STANTA AL P.C.R. Avem ferma 
convingere că vizitele în R.P. Chineză 
și R.P.D. Coreeană, înțelegerile la 
care s-a convenit vor da un nou 

impuls dezvoltării. în continuare, a 
conlucrării dintre partidele si statele 
noastre in toate domeniile, in slujba 
intereselor fundamentale ale po
poarelor român, chinez si coreean, in 
interesul edificării unui climat de 
pace, securitate si destindere. înțele
gere si cooperare internațională.

Cu viu interes și îndreptățită 
mindrie patriotică, toți oamenii 
muncii, români și maghiari, din ju
dețul Covasna au urmărit vizitele 
oficiale de prietenie pe care le-ați 
efectuat, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, în R.P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană — se arată in telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN COVASNA AL P.C.R.

Avem ferma convingere că noua 
solie de pace servește interesele 
poporului nostru, cauza păcii și con
lucrării intre state, exprimă voința 
tuturor locuitorilor județului Co
vasna, asemenea întregii noastre 
națiuni, de a trăi în pace și priete
nie cu toate popoarele, de a dezvol
ta colaborarea cu toate țările, pe 
baza principiilor egalității depline în 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne, avantajului și respectului 
reciproc. Aceste principii corespund 
pe deplin intereselor și năzuințelor 
noastre, fapt pentru care, prin tot 
ce facem, prin munca și activitatea 
depusă, susținem cu toată convin
gerea politica internă și externă a 
partidului și statului nostru.

In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL

• Grăitoare mărturii ale înaltei considerații față 
de personalitatea politică prodigioasă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

• Elocventă ilustrare a relațiilor de prietenie, 
colaborare și solidaritate ale României cu toate 
statele socialiste

• Ferme angajamente de înfăptuire exemplară a 
programelor de dezvoltare multilaterală a patriei

P.C.R, se arată : Cu sentimente de 
înălțătoare mindrie patriotică și pu
ternică satisfacție pentru rezultatele 
fructuoase cu care s-au încheiat vi
zitele oficiale de prietenie pe care 
le-ați efectuat, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Dîmbovița vă adresează un 
profund și respectuos omagiu și ex
presia recunoștinței lor nemărginite 
pentru activitatea neobosită pe care 
o desfășurați, pentru contribuția re
marcabilă pe care o aduceți la dez
voltarea raporturilor de colaborare 
între țările socialiste, la triumful 
cauzei păcii și destinderii în lume.

Ne angajăm solemn, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom acționa neabătut, intr-un spi
rit de înaltă răspundere comunistă,, 
pentru a înfăptui in mod exemplar 
sarcinile ce ne revin din hotăririle 
Congresului al XIII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului.'

Cu sentimente de profundă satis
facție, toți cei care muncesc în do
meniul activității cultural-educative 
salută rezultatele rodnice cu care 
s-au încheiat vizitele pe care dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
le-ați efectuat în R.P. Chineză și 
R.P.D. Coreeană, se spune în tele
grama CONSILIULUI CULTURII 
ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE. Ex
primîndu-ne deplinul acord cu noul 
și strălucitul dialog de pace, priete
nie și colaborare, vă încredințăm că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru înfăptuirea neabătută a obiecti
velor stabilite de Congresul al 
XIII-lea și Conferința Națională ale 
partidului, pentru înflorirea conti
nuă a patriei socialiste. Puternic 
mobilizați de strălucitul dumnea
voastră exemplu, de activitatea pe 
care o desfășurați în fruntea parti
dului și statului, ne angajăm, in 
numele tuturor creatorilor de valori 
spirituale din țara noastră, să ac
ționăm și in viitor neabătut pentru 
înfăptuirea politicii partidului de 
formare și dezvoltare a conștiinței 
noi, revoluționare a oamenilor mun
cii, pentru promovarea activă și efi
cientă prin intermediul culturii, ar
tei și literaturii a mesajului de pace, 
prietenie, înțelegere și conlucrare 
pe arena mondială.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN HARGHITA AL P.C.R. 
se arată : Însuflețiți de sentimente 
de fierbinte dragoste, aleasă prețui
re și nemărginită recunoștință ce 
vi le poartă dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, 
cel mai iubit fiu al națiunii, marele 
erou între eroii neamului, marele 
erou al păcii, ctitorul strălucit si 
clarvăzător al României socialiste 
moderne, personalitate proeminentă 
a lumii contemporane, locuitorii 
străvechilor meleaguri harghitene vă 
adresează din toată inima cel mai 
respectuos omagiu pentru rezulta
tele rodnice ce au încununat noua 
și strălucita dumneavoastră solie de 
pace in cele două țări socialiste din 
Asia. Exprimind încă o dată ade
ziunea deplină la politioa internă si 
externă a partidului si statului nos
tru. comuniștii, toti oamenii mun

cii din județul Harghita vă încre
dințează, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că. urm'ind 
însuflețitorul dumneavoastră exem
plu de slujire devotată a patriei și 
poporului, vor acționa cu întreaga 
energie șl forță creatoare pentru 
înfăptuirea neabătută a sarcinilor ce 
le revin din istoricele hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului, din 
Tezele din aprilie pentru Plenara 
Comitetului Central al P.C.R.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. se 
arată : Vibrantele manifestări de 
aleasă stimă și considerație, bucuria 
cu care ați fost înconjurat pretutin
deni. atmosfera sărbătorească a aces
tui nou itinerar de pace pe care l-ați 
întreprins, largul ecou internațional 
reprezintă incontestabile mărturii ale 
înaltei considerații, alesei prețuiri de 
care România socialistă, dumnea
voastră. mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, vă bucurați 
pe toate meridianele globului ca 
ilustru mesager al gindurilor și aspi
rațiilor națiunii române. Reafirmîn-. 
du-ne recunoștința fierbinte că trăim 
într-o țară a păcii și demnității, cu 
încrederea neclintită în viitorul lumi
nos pe care il făurim, sub stindardul 
glorios al . partidului, îngăduiți-ne. 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca acum, la în
toarcerea pe pămîntul scump al tării, 
să vă adresăm, din adîncul inimilor 
noastre, dumneavoastră și tovarășei 
Elena Ceaușescu cele mai alese urări 
de sănătate și fericire, multă putere 
de muncă și creație în fruntea parti

dului și a țării, spre gloria poporu
lui român, a eroicului partid comu
nist.

Cu nețărmurit respect și aleasă 
prețuire, cu sentimente de profundă 
stimă și devotament neclintit, în
tr-o vibrantă unitate de cuget și 
simțire cu întregul popor, consiliul 
de conducere al Ministerului Apără
rii Naționale își exprimă, în numele 
tuturor celor ce-și fac datoria sub 
drapelele oștirii, unanima aprobare 
și deplina satisfacție față de strălu
citele rezultate ale vizitelor oficiale 
de prietenie efectuate în R. P. Chi
neză și R.P.D. Coreeană — se 
arată în telegrama adresată de 
CONSILIUL DE CONDUCERE AL 
MINISTERULUI APĂRĂRII NA
ȚIONALE. Sîntem ferm convinși, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral al partidului, că, prin rezul
tatele lor rodnice, prin înțelegerile 
la care s-a ajuns, vizitele în aceste 
țări prietene, dialogul fructuos pur
tat vor conferi dimensiuni și mai 
largi colaborării și conlucrării re
ciproc avantajoase, spre binele și 
prosperitatea popoarelor noastre, ale 
întregii omeniri. Exprimindu-vă 
încă o dată nețărmurita recunoștință 
ce v-o purtăm pentru tot ceea ce 
întreprindeți spre înălțarea socialistă- 
și comunistă a patriei, spre ridicarea 
prestigiului României în lume, vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe comandant suprem, că, in 
posturile datoriei noastre, vom face 
totul în vederea apărării pămintului 
străbun, înfăptuirii neabătute a im
portantelor sarcini încredințate in 
dezvoltarea edonomico-socială a țării.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Iași, asemenea întregului 
popor, au urmărit cu viu interes, cu 
sentimente de profundă satisfa-ctie 
si vibrantă mindrie patriotică vizitele 
oficiale de prietenie in R.P. Chineză 
si R.P.D. Coreeană, vizite ce se în
scriu drept evenimente de deosebită 
însemnătate in cronica relațiilor de 
prietenie si colaborare dintre țările, 
partidele si popoarele noastre — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN IA$I AL P.C.R.

Luind cunoștință cu bucurie și de
plină satisfacție de manifestările 
de înaltă stimă, prețuire si priete
nie cu care ați fost înconjurați si în 
această nouă solie, de rezultatele 
fructuoase ale vizitelor în cele două 
țări socialiste, locuitorii acestor vechi 
meleaguri românești dau glas cu în
temeiată mîndrie patriotică, mult 
iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. celor mai fierbinți 
sentimente de gratitudine pentru 
contribuția inestimabilă pe care o 
aduceți la triumful cauzei socialis
mului si -păcii pe planeta noastră.

în telegramă COMITETULUI JU
DEȚEAN MUREȘ AL P.C.R. și 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată : Atmosfera de caldă 
prietenie ce a caracterizat fiecare mo
ment al vizitelor întreprinse în R.P. 
Chineză și R.P.D. Coreeană, mani
festările de înaltă stimă și prețuire 
cu care ați fost întîmpinați și în
conjurați pretutindeni, dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 

mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, se constituie in noi și 
elocvente dovezi ale înaltului presti
giu internațional de care se bucură 
partidul și poporul nostru, ale ge
nialelor dumneavoastră calități de 
revoluționar înflăcărat și proeminent 
conducător, care militați cu consec
vență și clarviziune pentru ca toate 
națiunile globului să se bucure în 
pace de roadele muncii lor. Co
muniștii, toți oamenii muncii de pe 
plaiurjle mureșene se angajează 
solemn în fața dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca, in spiritul 
orientărilor și .sarcinilor cuprinse în 
Tezele din aprilie, să nu precupe
țească nici un efort, să acționeze cu 
totală dăruire și responsabilitate 
comunistă pentru înfăptuirea pro
gramelor și obiectivelor înscrise în 
documentele Congresului al XIII-lea 
șj Conferinței Naționale ale partidu
lui.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. se spu
ne: Cu cele mai alese sentimente de 
adincă mindrie patriotică, intr-un 
gînd și o simțire cu întreaga națiune, 
comuniștii, oamenii muncii, toți lo
cuitorii județului Neamț iși exprimă, 
cu deosebit respect, deplina aprobare 
și profunda satisfacție față de rodni
cele rezultate ale vizitelor pe care 

le-ați făcut dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, in R. P. Chineză și 
R. P, D. Coreeană. Vă adresăm și 
cu acest prilej, din adîncul inimilor, 
un fierbinte omagiu si nemărginita 

noastră recunoștință pentru contri
buția fundamentală pe care o aveți 
la elaborarea si înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și 
statului, pentru eroismul legendar cu 
care vă dăruiți întreaga muncă și 
viață ridicării patriei pe trepte tot 
mai inalte de progres și civilizație, 
creșterii continue a prestigiului 
României in lume.

în telegrama adresată de DEPAR
TAMENTUL SECURITĂȚII STA
TULUI se spune : Noul și stră
lucitul itinerar de prietenie și cola
borare întreprins in R.P. Chi
neză și R.P.D. Coreeană a fost 
urmărit cu cel mai viu interes și 
cu deplină satisfacție de toate efec
tivele Departamentului securității 
statului, care, alături de întregul 
nostru popor, dau o înaltă aprecie
re acestei acțiuni de covîrșitoare 
importantă a politicii externe româ
nești. desfășurate sub semnul idealu
rilor de pace, conlucrare si progres, 
pentru edificarea unui climat de secu
ritate si destindere în lume. Vă ra
portăm. tovarășe comandant suprem, 
că efectivele Departamentului secu
rității statului, sub conducerea parti
dului. a dumneavoastră personal, ac
ționează cu fermitate revoluționară 
si inaltă dăruire patriotică pentru e- 
xecutarea întocmai a orientărilor, 
indicațiilor si sarcinilor ce ne revin 
din Tezele pentru plenara C.C. al 
P.C.R., în vederea îndeplinirii hotărî- 
rilor Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului.

Ne exprimăm cu bucurie si mîndrie 
patriotică declinul acord fată de 
rezultatele fructuoase înregistrate în 
adîncirea continuă a colaborării pe 
plan politic, economic, tehnico-stiin- 
țific. cultural si în alte domenii de 
interes comun între tara noastră si 
cele vizitate, a modului strălucit în 
care ați dat expresie, încă o dată, 
gindurilor. hăzuintelor si idealurilor 
de pace, prietenie si colaborare ne 
care le nutrește ponorul nostru fată 
de toate statele lumii — se arată in 
telegrama CONSILIULUI OAMENI
LOR MUNCII ROMANI DE NAȚIO
NALITATE MAGHIARA. Oamenii 
muncii români de naționalitate 
maghiară- se angajează să muncească 
cu toată ehergia, în strînsă unitate cu 
întregul popor, pentru a înfăptui 
neabătut politica internă și externă 
a partidului și statului nostru socia
list. al cărei strălucit arhitect și 
promotor sînteți.

_Primirea sărbătorească, plină de 
căldură si ospitalitate, manifestările 
entuziaste cu care ati fost înconjurat, 
ca vechi si sincer prieten al popoare
lor chinez si coreean, intîlnirile si 
convorbirile oficiale la nivel înalt 
desfășurate într-o ambiantă de sin
ceră cordialitate, de stimă si înțe
legere reciprocă au constituit o de
monstrație elocventă a prestigiului 
deosebit de care vă bucurați pe toate 
meridianele globului, fată de aportul 
pe care-1 aduceți în făurirea unei 
lumi așezate ne principiile deplinei 
egalități în drepturi, a respectului 
independentei si suveranității națio
nale. neamestecului în treburile in
terne. avantajului recinroc — se spu
ne în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII ROMANI DE 
NAȚIONALITATE GERMANA. Ex
primind întreaga adeziune fată de 

politica internă si externă a partidu
lui si statului nostru, vă asigurăm 
de hotărîrea fermă a oamenilor mun
cii de naționalitate germană din tara 
noastră de a-si aduce din plin con
tribuția. alături de întregul popor, la 
ridicarea patriei noastre scumpe. 
România socialistă, ne noi culmi de 
progres si civilizație.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R. si 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Ne sînt încă vii 
Si proaspete în memorie momentele 
istorice ale recentelor vizite efec
tuate de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceausescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. in R. P. 
Chineză si R.P.D. Coreeană, care, 
prin întreaga lor desfășurare, au 
ilustrat. încă o dată. înalta răspun
dere. spiritul de abnegație și devo
tament neasemuit cu care acționați 
pentru afirmarea si întărirea presti
giului României socialiste în lume. 
Mobilizați de exemplul dumneavoas
tră luminos de muncă si luptă revo
luționară. vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu. că oamenii mun
cii sălăjeni. în frunte cu comuniștii, 
actionînd in deplină unitate si fră
ție. sînt hotăriti să facă totul, cu 
exigentă si răspundere comunistă, 
pentru îndeplinirea prevederilor de 
plan pe acest an si întregul cinci
nal. a cerințelor programatice ale 
Tezelor din aprilie.

Rezultatele vizitelor efectuate în 
R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană pun 
în evidență voința comună a parti
delor, țărilor și popoarelor noastre 
de a ridica la un nou nivel tradițio
nalele raporturi de colaborare po
litică, economică, tehnico-științifică, 
culturală și în alte sfere de activi
tate, în folosul reciproc, al cauzei 
generale a socialismului și păcii în 
lume — se arată în telegramă adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN 
SUCEAVA AL P.C.R. și CONSILIUL 
POPULAR JUDEȚEAN.

In această perioadă de puternică 
angajare patriotică pentru transpu
nerea în viață a Tezelor din aprilie, 
sîntem hotărîți să muncim cu în
treaga noastră energie creatoare in 
vederea înfăptuirii obiectivelor sta
bilite de Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale partidului, 
sporindu-ne astfel contribuția la 
progresul multilateral al scumpei 
noastre patrii, la propășirea Româ
niei socialiste.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TELEORMAN AL P.C.R. 
se spune : Sintem mindri că vi
zita . dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
prin dialogurile la cel mai înalt 
nivel, prin acordurile încheia
te. a marcat o nouă și impor
tantă contribuție la dezvoltarea tra
diționalelor relații de prietenie cu 
popoarele chinez și coreean, la cauza 
socialisinului și păcii. Ea a făcut o 
dată mai mult cunoscute capacitatea 
creatoare a poporului nostru, istori
cele sale izbînzi obținute îndeosebi 
in glorioasa epocă dinamizată de 
spiritul revoluționar, de înflăcăratul 
patriotism și abnegație cu care 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. acționați pentru 
continua înflorire a României socia
liste, pentru afirmarea ei liberă și 
demnă între țările lumii. Vă asigu
răm. stimate tovarășe secretar gene
ral. că ne vom spori eforturile pen
tru a da, dimensiuni concrete istori
celor obiective ale celui de-al 
XIII-lea Congres al partidului, că 
sîntem hotărîți să înt.împinăm apro
piata plenară a C.C. al P.C.R. cu noi 
realizări, care să se înscrie in cununa 
marilor înfăptuiri ale scumpei noas
tre patrii.

într-un gînd si o simțire cu în
treaga națiune, comuniștii, toti oa
menii muncii din județul Tulcea vă 
exprimăm, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, deplina sa
tisfacție si unanima adeziune fată de 
rezultatele remarcabile ale vizitelor 
oficiale de prietenie ne care dum
neavoastră. cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre, prestigioasă persona
litate politică a lumii contemporane, 
le-ați întreprins, împreună cu stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, în R.P. Chi
neză si R.P.D. Coreeană — se arată 
în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN TULCEA AL 
P.C.R. Ne angajăm să acționăm cu 
hotărire pentru transpunerea in viată 
a orientărilor si indicațiilor dumnea
voastră. expuse în Tezele din aprilie, 
în vederea mobilizării oamenilor 
muncii din iudetul nostru la înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin pe acest an si întregul cinci
nal. pentru a ne spori contribuția la 
transpunerea în viată a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea si ale Con
ferinței Naționale ale partidului.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-au mai fost 
adresate telegrame din partea unor comitete municipale, orășenești și 
comunale de partid, ministere, organizații de masă și obștești, instituții 
centrale, colective din întreprinderi și unități agricole, institute de cer
cetare și proiectare, uniuni de creație, instituții culturale, de artă, în- 
vățămint și presă, unități militare, in care se exprimă inalta apreciere 
și deplina aprobare față de rezultatele vizitelor efectuate împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, față de activitatea desfășurată de conducăto
rul partidului și statului nostru pentru dezvoltarea continuă a relațiilor 
României cu Republica Populară Chineză și cu Republica Populară de
mocrată Coreeană, cu toate țările socialiste, cu toate statele lumii.

Manifestările de profundă stimă și considerație, ospitalitatea cu care 
au fost întîmpinați tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in țările vizitate ilustrează cu pregnanță — după cum 
se subliniază în telegramele transmise — sentimentele de prietenie pe 
care și le nutresc reciproc poporul român și popoarele R.P. Chineze și 
R.P.D. Coreene, prodigioasa activitate a secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, dedicată păcii, înțelegerii și colaborării 
internaționale.

Semnatarii telegramelor dau glas sentimentelor de inaltă stimă și 
prețuire, de profundă dragoste și recunoștință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru neobosita sa activitate pusă în slujba împli
nirii aspirațiilor de progres și bunăstare ale poporului nostru, crește
rii prestigiului României în rîndul popoarelor lumii.

Totodată, se aduce un cald omagiu tovarășei Elena Ceaușescu, emi
nent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, pentru 
contribuția sa de mare însemnătate la elaborarea și înfăptuirea pro
gramelor de dezvoltare a țării, la înflorirea științei, culturii și învă- 
țămintului românesc.

Prin telegramele adresate, oamenii muncii, întregul nostru popor își 
reafirmă angajamentul ca, urmind exemplul luminos de muncă și viață 
al secretarului general al partidului, să acționeze cu abnegație și dă
ruire, in spirit revoluționar, pentru îndeplinirea în cele mai bune con
diții a sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, pentru trans
punerea în viață a hotărîrilor Congresului al XIII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, pentru dezvoltarea multilaterală a României 
socialiste.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VASLUI AL P.C.R. și 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Atmosfera de alea
să prietenie ce a caracterizat fie
care moment al noului și străluci
tului itinerar.'de pace si colaborare, 
manifestările de inaltă stimă si 
prețuire cu care ati fost întimpinati. 
călduroasa primire de care v-ati 
bucurat din partea popoarelor chinez 
și coreean. înțelegerile convenite-si 
documentele semnate se constituie 
în noi și elocvente dovezi ale pres
tigiului internațional al României, 
ale înaltelor dumneavoastră calități 
de revoluționar înflăcărat si mare 
umanist, care militați fără preget 
pentru ca popoarele lumii să se 
bucure in liniște de roadele mun
cii lor, să se dezvolte intr-un cli
mat de respect al libertății si dem
nității naționale. Mindri de a vă 
avea în fruntea națiunii, vă în
credințăm. mult stimate si iubite 
conducător, că. actionind pe baza 
Tezelor din aprilie, nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a În
deplini in mod exemplar sarcinile 
ce ne revin.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VILCEA AL P.C.R. și 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată : Comuniștii, toți 
oamenii muncii de pe înfloritoarele 
meleaguri vîlcene, asemenea întregii 
noastre .națiuni, au urmărit cu viu 
interes, cu înaltă mindrie patriotică 
vizitele oficiale de prietenie-pe care 
le-ați efectuat, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, in R.P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană. Exprimindu-ne încă o 
dată marea bucurie și deplina satis
facție pentru mărețele înfăptuiri ob
ținute in anii construcției socialiste,' 
cu deosebire în perioada deschisă 
de Congresul al IX-lea al partidului, 
denumită cu justificată mindrie 
patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
dorim să reafirmăm și cu acest pri
lej angajamentul nostru solemn față 
de dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, că vom ac
ționa cu toate forțele, în spirit re
voluționar și de înaltă răspundere 
comunistă pentru îndeplinirea ne
abătută a planului pe acest an și pe 
întregul cincinal, că nu vom precu
peți nici un efort pentru înfăptuirea 
exemplară a hotăririlor Congresului 
al XIII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
Industria constructoare de .mașini 
urmărit cu profundă satisfacție vi
zitele oficiale de prietenie pe care 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceailșbscu, le-ați efed* 
tuat, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în R.P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană — se spune în telegrama 
MINISTERULUI INDUSTRIEI CON
STRUCȚIILOR DE MAȘINI. Pri
mirea caldă și entuziastă ce v-a 
fost rezervată, distincțiile acordate 
exprimă inalta considerație și pre
țuire de care vă bucurați pretutin
deni ca luptător neobosit pentru 
pace, prietenie și colaborare între 
toate popoarele. înțelegerile conve
nite în cursul vizitelor vor ridica 
fără îndoială pe o nouă treaptă co
laborarea româno-chineză și româ- 
no-coreeană pe plan politic, econo
mic. tehnologic, științific și cultural. 
Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, că, .mobili
zați de strălucitul dumneavoastră 
exemplu de înalt devotament pentru 
binele și prosperitatea poporului ro
mân, a cauzei socialismului și păcii, 
vom transforma în fapte de muncă 
sentimentele de înaltă stimă și pre
țuire pe care vi le purtăm.

Ne-au umplut inimile de înălță
toare mîndrie patriotică primirile 
pline de ospitalitate, manifestările 
entuziaste, de caldă prietenie cu 
care ați fost întimpinat pretutin
deni, ca o grăitoare expresie a 
imensului prestigiu de care vă 
bucurați pe toate meridianele pen
tru consecvența cu care acționați 
neobosit in vederea afirmării in în
treaga lume a politicii de pace, în
țelegere și cooperare între popoare, 
se relevă in telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN VRANCEA AL 
P.C.R. Ne exprimAm deplina ade
ziune față de rezultatele convorbi
rilor, de înțelegerile convenite, care 
asigură evoluția ascendentă â le
găturilor tradiționale de prietenie, 
solidaritate militantă și colaborare 
româno-chineze și româno-coreene. 
La reîntoarcerea pe pămîntul 
scump al patriei, vă adresăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
un vibrant omagiu pentru exemplara 
dumneavoastră activitate pusă cu 
abnegație și eroism în slujba rea
lizării aspirațiilor vitale de pace și 
progres ale națiunii noastre.



PAGINA 4 SC I NT El A- mărfi 25 octombrie 1988

TEZELE PENTRU PLENARA C. C. AL P. C. R.
— program revoluționar de muncă pentru partid, pentru popor

Dinamica procesului de economisire
■ ■

...Maoaralele elettrohidraulice, pro
dus nou, se fac la întreprinderea 
mecanică navală din Galati. Ele sînt 
montate pe nave intr-un stadiu a- 
vansat de construcție al acestora. 
Cînd timpul pur și simplu nu mai 
ajunge. Cind termenele de lansare 
se apropie cu viteze astronomice. Si
tuație in care s-a aflat și un cargou 
făurit intr-unui din șantierele na
vale de pe Dunăre. Beneficiarul aș
tepta nava la termen, nici o zi peste 
el 1. mai erau destule da făcut, plus 
montarea amintitelor macarale care, 
de asemenea, nu se poate duce la 
bun sfirșit într-o zi sau două, nici 
în zece zile — scadență limită. Cine 
să-și asume o asemenea răspun
dere ?

— Ne-o asumăm noi, a zis uzina 
în care se produc macaralele. Sînteți 
sub presiunea timpului, vă Înțele
gem. „Aveți răgaz doar zece zile !", 
și-a exprimat îngrijorarea șantierul 
naval. „Știm. Noi insă, care facem 
utilajele astea, le cunoaștem, ori
cum, mai bine".

Zece zile, o echipă de... zece oa
meni, avindu-i in frunte pe comu
niștii Nicolae Lovrin și Costache 
Chirvase au acționat necontenit, 
contra cronometru, la bordul noii 
nave. Au pus la bătaie toată expe
riența și competența lor profesională 
pentru a-și respecta cuvintul dat. 
Și... au reușit.

— Asumarea răspunderii de mun
citor, de comunist — comentează 
acum acest episod, decupat din miile 
și miile de episoade ale muncii, to
varășul Petru Florea. secretar ad
junct al comitetului de partid de la 
întreprinderea mecanică navală din 
Galați — cere, de fiecare dată, un 
preț. Plătit cu efort. Cu dăruire. Cu 
încredere în forțele tale. Cu hotă- 
rirea în reușită. Mai mn.lt : cu ne
clintita încredere in idealul comu
nist care înmănunchează toate aceste 
trăsături morale.

Afirmațiile interlocutorului nostru 
sînt, in egală măsură, și o meditație 
asupra omului în genere, a destinu
lui său in socialism. In bogata tex
tură de idei cuprinsă in Tezele din 
aprilie r- îmbogățite prin dezbate
rile din întregul partid, prin efortul 
tenace de a le proba în practică, la 
scară socială — asumarea răspunde
rii comuniste revine ca un laitmo
tiv, ca una din condițiile reușitei In 
toate strădaniile de creație materială 
și spirituală. Focalizarea acestui in
teres e pe deplin întemeiată. De a- 
proape patru decenii și jumătate în
făptuim cu efort, dăruire și abnega
ție revoluționară linia strategică a 
Partidului Comunist Român de fău
rire a patriei socialiste. Tara cu
noaște ritmuri fără precedent în 
dezvoltarea economiei, înflorirea ști-

intei șl culturii ; perfecționări de 
esență in viața socială. în mecanis
mele democrației muncitorești-revo- 
luționare, ale conducerii și deciziei ; 
afirmarea unor direcții de acțiune 
originale pentru modelarea omului 
nou, om cu o fizionomie moral-po- 
litică armonizată și articulată firesc 
la exigențele superioare ale etapei 
istorice pe care o străbatem. Un om 
conștient de destinul său revoluțio
nar. Care își asumă, din convingere, 
în contextul strădaniei colective, res
ponsabilitatea făuririi noii orinduiri 
socialiste. Axul acestei atitudini îna
intate — asa cum strălucit o demon
strează si Tezele din aprilie pentru 
viitoarea plenară a C.C. al P.C.R. — 
este dat tocmai de comunitatea țelu-

unei piese ceva mal complicate. îm
prejurare în care, de regulă, sint 
propulsați mai ales veteranii cu ex
periență. Lucru firesc și de înțeles. 
Viata a potrivit insă altfel lucrurile 
in ziua aceea : toți așii meseriei 
erau prinși cu lucrări la fel de com
plexe și urgente. Și astfel s-a apelat 
la... linia a doua. Muncitorul asupra 
căruia căzuse alegerea se ținea tare: 
„N-am mai făcut așa ceva ; n-am 
curaj, nu cred că eu..." „Trebuie 
să-ți asumi răspunderea. A venit 
vremea să poți !“ De la sine înțeles 
că maistrul și-a făcut mult de lucru 
prin preajmă. Să vadă dacă totul se 
desfășoară ca la carte. Dacă e ne
cesară intervenția lui. In nici un caz 
nu se ținea pe aproape pentru... dă-

Asumarea răspunderii
comuniste

însemnări ds la întreprinderea mecanică navală din . Galați

riior colectivității și ale fiecărui in
divid in parte. Tocmai această cauză 
comună armonizează interesul per
sonal cu cel general, generează ati
tudinea activă, de asumare a res
ponsabilității, a tuturor constructo
rilor socialismului pentru absolut tot 
ceea ce se petrece în jur.

Și totuși...
Totuși, această calitate morală, 

proprie in primul rînd comuniștilor, 
nu-i un dat. Nu-i o moștenire gene
tică, pur și simplu. Ea este o trăsă
tură care se poate cîștiga. Se poate 
dobîndi prin educație. în procesul 
muncii, inainte de toate — acest su
perb laborator și creuzet totodată, 
de formare a conștiinței revoluțio
nare De curaj revoluționar. Pentru 
că nu o dată așezarea pe umeri a 
unei răspunderi presupune, în egală 
măsură, și asumarea curajului. Eram 
în oțelăria cunoscutei 
bucureștene de mașini 
ne fierbinte de muncă 
ment dat. am retinut 
verbal al maistrului 
secretar al comitetului 
secție, cu un muncitor mai tînăr : 
„Ei, ai văzut c-a mers ?“ „Dar 
și-acum parcă nu-mi vine a crede 
că am izbutit !“, a replicat munci
torul.

Despre ce era vorba, tn cîteva cu
vinte 7 Venise rindul la turnare a

Omul acela trebuia călit.

întreprinderi . 
grele, tensiu- 
si. la un mo- 
dintr-un duel 
Nicolae Iana, 
de partid din

dăceală.
Trebuia să Înțeleagă că are in el 
puterea necesară să ducă la capăt 
și greul. Ucenicise îndelung la um
bra altora. Era timpul să treacă în 
rindul intii al răspunderii muncito
rești. revoluționare, comuniste. Si
gur că asta presupune o viață trăită 
la o tensiune mai fierbinte. Și mai 
multe griji. Fiecare însă trebuie făcut 
să ințeleagă că nu poți duce la ne- 
sfîrșit un trai tihnit cînd la un pas 
de tine viața curge în galop, se pe
trec lucruri care oer și umărul tău, 
intervenția ta. După cum nu poți să 
nu-ți asumi curajul și răspunderea 
acțiunii cînd la un pas de tine se pro
duc risipă, lucruri de slabă calitate, 
se observă atitudini și mentalități 
înapoiate care păgubesc pe toți, lo
vesc în interesul general. A acționa 
cu promptitudine și fermitate la orice 
abatere de la cursul normal al mun
cii si vieții, indil'eren» de mobilurile 
și conjunctura care le-a generat, 
este semnul atitudinii comuniste an- 
gajante. Starea de indiferentă, de 
noncombativitate din care unii iși 
mai făuresc armuri care să-i apere 
de „agresiunile" la traiul lor liniștit, 
la confortul personal definește fizio
nomia unui alt tip uman, cu morala 
existentei netulburate, in propria 
găoace, în țarcul propriilor interese 
egoiste, de izolare și înstrăinare de 
tumultul vieții, de problemele omu-

Macea. o comună din 
cimpia Aradului, este re
numită pentru hărnicia 
gospodarilor de aici, buni 
cultivatori de legume. Dar 
oamenii din Macea. stră
veche Vatră de spirituali
tate românească, manifes
tă și o fecundă deschide
re spre fenomenul cultural. 
Viața lor. cu deosebire in 
acești ani de istorie nouă, 
de profunde prefaceri e- 
conomico-sociale. înseamnă 
o permanentă, dar durabi
lă Împletire a muncii de 
fiecare zi cu largile aspi
rații spre frumos. Cel mai 
recent argument in acest 
sens il constituie organi
zarea in comună a primei 
ediții a taberei de sculptu
ră in aer liber. Da. vor
bim de „prima ediție", căci 
măoenii și-au propus să a- 
sigure o continuitate de 
cițiva ani acestui act de 
cultură, da creație artisti
că menit să îmbogățeas
că patrimoniul spiritual al 
localității și să îi confe
re o nouă dimensiune. 
Timp de șase săptămini, 
tabăra da sculptură în aer 
liber — organizată în co
laborare cu Comitetul ju
dețean de cultură și edu
cația socialistă și cu spri
jinul Uniunii artiștilor 
plastici — a polarizat in
teresul locuitorilor și s-a 
constituit intr-un autentic 
eveniment cultural, al că
rui moment culminant a 
fost vernisajul : sute de 
oameni, de toate viratele și 
profesiile, au ținut să 
cinstească munca de crea
ție a sculptorilor Dumitru 
Șerban și Dumitru Paina 
(Arad), Traian Moldovan 
(Baia Mare). Zoe Ana Pop, 
Darie Dup. Alexandru Gro- 
su și Li viu Rusu 
București), care au 
bazele unui generos 
promițător muzeu în 
liber. Lucrările sînt plasa
te pe aleile parcului den
drologic, un remarcabil 
monument al naturii, ce se 
întinde pe mai bine de 20 
de hectare și, gratie preo
cupării, de ani și ani de 
zile, a profesorului pen
sionar Pavel Covaci, a a- 
juns să cuprindă azi a- 
proape 1 500 de unităti ta
xonomice. „Ne-am propus 
să realizăm în acest colț 
de comună un veritabil

(din 
pus 

și 
aer

centru educativ, ne spune 
tovarășa Teodora Furca, 
primarul comunei. Aveam 
aoest parc dendrologic de 
mare valoare ; acum, am 
inaugurat muzeul in aer 
liber, cu multiple valențe 
in formarea gustului ar
tistic,. ce împlinește un 
gind mai vechi al nostru ; 
de asemenea, sîntem pe 
cale să realizăm, tot aici, 
un colț muzeistic de ști
ințe naturale. Oamenilor 
noștri le place să aibă me
reu cite ceva de înfăptuit 
pentru viața lor spirituală, 
pentru prestigiul comu
nei".

Da, ca orice buni gospo
dari, oamenii acestei loca-

ter metodic ale instructo
rilor și componenților bri
găzilor artistice cu mem
brii juriului etc. „Deschi
derea pe care ne-o oferă 
participarea la tot mai 
multe manifestări cu ■. ca
racter interjudețean. pre
cizează tqyarășul jarof,., 
Traian Lăpaduș, instru'cto- 
rul brigăzii artistice, înal
tul nivel do competitivita
te al brigăzilor în momen
tul de față ne obligă să 
ridicăm necontenit ștacheta 
activității noastre, prin au
tenticitate și bun gust, 
prin calitatea actului ar
tistic. Refuzăm umorul 
gratuit și satirizăm aspec
tele negative din viața co-

filme, 
pentru 
lui liber dispunem de clu
buri, la Macea și in 
tul Sinmartin, unde

concursuri etc. Tot 
petreoerea timpu-

Răspunsuri competente 
pasiunii pentru cultură

lități tin la prestigiul lor, 
al comunei în care mun
cesc și trăiesc. In acest spi
rit se militează și in ca
drul brigăzii artistice — ce 
a cucerit locul intii pe 
țară la ultima ediție a 
Festivalului național „Cin
tarea României" — ca și 
in acela al Festivalului 
interjudețean bienal de 
satiră și umor țărănesc 
„Gura satului", ajuns la a 
treia ediție. De altfel, se 
și spune că la Maoea, 
cind urcă pe scenă briga
da artistică, se umple și 
sala de spectacole, iar 
în zilele festivalului pro
gramele au loc cu casele 
de bilete închise, fiindcă 
vine o mulțime de lume, 
pînă și oameni din Arad, 
Curtici, din alte localități 
apropiate. Ce înseamnă o 
asemenea manifestare cul
turală pentru comună ? Pe 
lingă spectacolele propriu- 
zise. in care se întrec 
brigăzi artistice din a- 
proape toate zonele tării, 
participă grupuri de sati
ră și umor, interpret! in
dividuali. au loc mici re
prezentații ale „teatrului 
nescris", se organizează 
expoziții de grafică umo
ristică. întîlniri cu carac-

tidiană. Unii se supără, al
ții se distrează, fiindcă 
ironia, satira au un ne
maipomenit efect educativ 
și moralizator". Activitatea 
acestei brigăzi artistice a- 
trage nu doar publicul, ci 
și o mulțime de interpret!, 
ea adunind pe scenă, une
ori, pină la 25 de artiști 
amatori. Pentru muncito
rul Petru Banciu. coope- 
ratoarea Angela Angheli- 
na. profesoara Georgeta 
Szanda. pentru ceilalți 
colegi ai lor. indiferent de 
profesia pe care o au. bri
gada artistică reprezintă o 
pasiune, dar, de acum, și 
o tradiție pe care o culti
vă cu talent și răspun
dere.

La Maoea. oamenii acor
dă mult preț timpului li
ber. „Cel puțin o dată pe 
lună, ne spune tovarășul 
Cornel Tăucean. secretar 
adjunct al comitetului co
munal de partid, organizăm 
spectacole cu formațiile 
artistice din comună. Dea- 
semenea, în fiecare dumi
nică, iar pe timpul vacan
telor. uneori, și la mijloc 
de săptămînă. organizăm 
după-amieze cultural-edu
cative cu elevii si tinerii, 
seri de dans, vizionări de

sa- 
se 

joacă tenis de masă, șah, 
biliard... Ne bucurăm." a- 
desea, de prezența în co- 
ipițnă a Teatrului de ma
rionete din Arad, iar Iii 
Sinmartin. unde trăiesc 
români de naționalitate 
germană, vine, periodic, 
colectivul Teatrului de stat 
german din Timișoara. Du
cem insă dorul Teatrului 
de stat și al Filarmonicii 
din Arad, care vin mai rar 
pe aici. De ce ? Nu știm, 
pentru că, altfel, sala de 
spectacole din Macea este 
întotdeauna 
refuz".

De mare 
bucură și 
susținute de formațiile .ar
tistice ale căminului cultu
ral. cum sint cele de mu
zică populară și ușoară, e- 
chipele de dansuri popu
lare. soliștii vocali si in
strumentali. cele două for
mații 
limba 
limba 
putea 
artistică

Iul aflat alături. Iar atunci cînd 
acești inși de pe margine sînt treziți 
la realitate, sar în sus ca arși, fa
brică pogoane de hirtii cu justificări 
și proteste. Cum s-a întîmplat cu un 
fost conducător dintr-o unitate eco
nomică vrînceană. Ba mai mult, 
faptele arătau că multă vreme omul 
din fruntea unității economice im
portante se socotea deasupra răs
punderilor care-i reveneau. Mal 
presus de ele. Motiv pentru care rar 
catadicsea să mai participe și la dez
baterile din organizația de partid din 
care făcea parte, elementară datorie 
statutară, să răspundă pentru nea
junsurile criticate de comuniști, să 
acționeze împreună cu comuniștii 
pentru mal bunul mers al treburilor 
din colectivul unde i se încredințase 
răspunderea de conducere. Iar atunci 
cînd i s-au pus in față faptele — 
care argumentau că nu-și îndepli
nise învestitura, răspunderile ce-i 
reveneau — in locul proceselor de 
conștiință mature, responsabile — a 
deschis „front de lucru" tirguielilor 
meschine, care l-au coborît și mal 
mult in demnitatea lui.

Din păcate, asemenea împrejurări 
care măsoară, în ultimă instanță, 
nivelul scăzut al răspunderii — idee 
de mare actualitate pe care secre
tarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o ridică din nou. 
în prim plan, în Tezele din aprilie — 
au încă o frecventă nedorită. Să ne 
gîndim numai la cite semnături pe 
contracte ferme — de asigurarea cu 
materii prime, materiale, piese, ma
șini etc. — semnături care înseamnă 
o angajare a răspunderii, rămîn 
neonorate ori sînt în sfîrșit onorate 
după lungi tergiversări, reeșalonări 
etc. Cite angajamente — fiecare 
angajament angajează și răspunde
rea, nu ? — nu se duc la Îndeplinire 
sub pretextul unor motivații care de 
care mai „blindate", mai „întemeia
te !“. Dar nici un plan nu s-a îm
plinit încă, nicăieri, cu contracte ilu
zorii, cu angajamente uitate încă în 
stadiul de intenții. Este tocmai ade
vărul pe care dezbaterile din în
tregul partid a Tezelor din aprilie 
l-au promovat și îl promovează cu 
fermitate revoluționară, cu 
critică.

„Firea omului este astfel 
— nota Marx — încît el 
ajunge la desăvirșire decît 
pentru desăvirșirea semenilor săi, 
pentru binele lor. Omul care mun
cește numai pentru sine poate ajunge 
un savant celebru, un mare înțelept, 
un excelent poet, dar niciodată un 
om desăvîrșlt, un om cu adevărat 
mare". Meditația aceasta cuprinde în 
marginile ei nenumărate sugestii. 
Una dintre ele se impune cu deo
sebire : aceea potrivit căreia nu 
există om în afara societății. Liber 
de răspunderea pentru faptele lui în 
fața colectivității. Așa cum o pro
bează din plin realitatea socialistă 
din patria noastră, cum o afirmă din 
plin, cu înnoită putere. Tezele din 
aprilie, avem fiecare îndatoriri pre
cise fată de colectivitatea în care 
muncim și trăim, de care depindem 
și în mijlocul căreia ne afirmăm 
personalitatea, ne împlinim aspira
țiile.

fn acest context social, de destin 
liber, revoluționar, asumarea răspun
derii comuniste pentru continua în
florire a patriei socialiste, pentru 
promovarea trăsăturilor înaintate ale 
omului nou reprezintă una din direc
țiile fundamentale de acțiune, o 
axiomă a vieții noastre, de construc
ție și de aspirații.

Ilie TANASACHE

ascuțime
alcătuită 
nu poate 
muncind

plină pînă la

popularitate se 
reprezentațiile

de teatru — una in 
română, alta in 
germană. Nu s-ar 

spune că activitatea 
este o „linie 

dreaptă", că nu sînt și pro
bleme — mai ales cu 
grupul vocal feminin de 
muzică de cameră și for
mația de dans modern, nou 
înființate — dar oamenii 
de aici nu sînt obisnuiți să 
dea înapoi. Aproape 200 de 
oameni sînt antrenați în- 
tr-o formație sau alta, iar 
de instruirea lor se ocu
pă. de cele mai multe ori, 
cadrele didactice din co
mună, care înțeleg să-și 
îndeplinească nobila lor 
misiune de mentori spiri
tuali ai colectivității și din
colo de porțile școlii.

Acțiunile care au drept 
scop educația patriotică, 
juridică, materialist-științi- 
fică etc. poartă și ele am
prenta seriozității, a lucru
lui bine gîndit și făcut. 
Fiindcă la Maoea totul se 
exprimă azi prin strădania 

■ oamenilor de a da noi di
mensiuni nu numai vieții 
materiale, ci și vieții spi
rituale.

Tristan MIHUTA 
corespondentul „Scinteil

t
20,00 Telejurnal
20,20 Sub semnul prieteniei, colaboră

rii șl păcii. Vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, In Re
publica Populară Democrată Co
reeană

21,00 Sub tricolor, la datorie ! Omagiul 
armatei comandantului suprem

21,55 Telejurnal

BACĂU

cinema
© Muzica e viața mea : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11: 13; 15; 17; 19, EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20, FAVORIT (45 31 70) — 
9; 11; 13; 15; 17: 19
© In fiecare zi mi-e dor de tine : 
BUZEȘTI (59 43 58) — 15; 17; 19
© Păstreazâ-mă doar pentru tine : 
DRUMUL SĂRII (3128 13) — 15;
17; 19
© Novăceștii — 15, Acțiunea „Auto
buzul" — 17; 19 ; FERENTARI
(30 49 85)
© Fiul stelelor: MELODIA (11 13 49)
— 9; 11; 13, FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11; 13
© Răzbunarea haiducilor: MELODIA
— 15; 17; 19. FLAMURA — 15; 17; 19
© Nelu : FLOREASCA (33 29 71) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19, ARTA (213186)
— 9; 11,30: 14; 16,30; 19, LIRA
(317171) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
© Hanul dintre dealuri : GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11: 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, VICTORIA (16 28 79) — 8,45; 
11; 13,15; 15.30; 17,45; 20
© Transport secret : BUCUREȘTI
(15 61 54) — 8,45; 11: 13,15; 15,30; 17,45; 
20, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
© Sclava iubirii : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17; 19

• Singuraticul ghinionist : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19
© Misiune specială : AURORA
(35 04 66) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19
• Intercepția : MUNCA (21 50 97) — 
15; 17; 19
• Dragonul alb : COSMOS (27 54 95)
— 9; 11,30; 14: 16,30; 19
• Miss Iugoslavia : PACEA (71 30 85)
— 1.1: 13; 15; 17; 19
• Locuri in inimă
(17 55 46) — 9; 11,30;
• Agentul straniu :
(15 61 10) — 9; 1.1,30;
• Program special 
tineret : DOINA (16 3'5 38)
13; 15; 17; 19
• Jandarmul și Jandarmerlțele :
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13;
15; 17; 19

GIULEȘTI
14; 16,30; 19 

TIMPURI NOI
19 
pentru copii șl 
------  9; 11;

t a t r
• Teatrul Național (14 71 71, Sala 
mare) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 18 ; (sala Amfiteatru) : Poves
te din Hollywood — 18; (sala Ate
lier) : Ultimul set (spectacol prezen
tat de Teatrul de stat Brăila) — 18
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : „Studioul 
tinărului muzician" — (XXXVII). 
Corul „Preludiu" al Ansamblului at-

tistlc al U.T.C. Dirijor : Volcu Enă- 
che'scu — 18; (sala Studio) : 
românească tn actualitate", 
tariul ; Șerban Nichifor •
• Opera Română (13 18 57) 
— 18
t* Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Mâgureanu, '' “ 
Trenurile mele —
Icoanei, 11 95 44) :
— 18
© Teatrul Mic (14 70 81) : O scrisoare 
pierdută — 18,30
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Goethe mi-a spus — 19
• Teatrul de operetă fl3 63 48) :
Voievodul țiganilor — ’8
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Intr-o dimineață — 18; 
(sala Studio) : La un pas de fericire
— 18,30
• Teatrul Glulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : O femeie cu bani (spectacol 
prezentat de Teatrul de stat Brăila) 
—- 18,30; (in foaier) : Pasărea măias
tră — 18,30
• Ansamblul artistic 
română" (13 13 00) : Cintă,
— 18
• Teatrul „Ion Creangă" _______ _
Stop ! In top Daniela I — 15
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetății Bade-Bade 
— 10; Șoricelul și păpușa — 15; (sala 
Cosmonauților, 11 12 04) : Motanul în
călțat — 15
• Circul București (10 41 95): Mara
tonul circului — 19

„Muzica 
Comen- 
17

: Nabucco

14 75 46) :
18; (sala Grădina 

Uriașii munților

„Rapsodia 
ciociriie I

(50 26 55) :

expresie elocventă a creșterii calității vieții
A intrat' în tradiție ca, în fiecare an, între 25 și 31 octombrie să se 

sărbătorească „Săptămina economiei". în țara noastră, spiritul de eco
nomie are vechi și frumoase tradiții. De altfel, însăși organizarea mani
festărilor politico-educative și culturai-artistice prilejuite de „Săptămînă 
economiei", care se află la cea de-a XXXII-a ediție, constituie un sem
nificativ omagiu adus muncii și hărniciei, cumpătării șl spiritului de 
economie, trăsături definitorii ale poporului nostru. Ultima zi a „Săp- 
tăminii economiei", respectiv 31 octombrie, coincide cu „Ziua mondială 
a economiei", care se sărbătorește în numeroase țări ale lumii. Despre 
legătura indisolubilă intre posibilitățile de economisire — expresie eloc
ventă a creșterii nivelului de trai al cetățenilor — și întreaga dezvol
tare economioo-socială a țării, care constituie temelia creșterii veni
tului national si a avuției naționale, ne-a vorbit tovarășul Gheorghe 
Pgrasohiv, ministrul finanțelor :

— Perioada care a trecut de la 
Congresul al IX-lea ai partidului, 
cea mai rodnică din întreaga isto
rie a patriei, pe care, cu 
legitimă mindrie, o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", se caracteri
zează printr-o puternică dezvol
tare a bazei tehnico-materiale a 
economiei noastre, o creștere con
tinuă a avuției naționale. Ast
fel. dacă in anul 1950 volumul 
avuției naționale a fost de 330 mi
liarde lei, in anul 1987 el a ajuns 
la circa 5 000 miliarde lei. In 
mod firesc, creșterea avuției na
ționale a făcut posibilă crearea 
în această perioadă a unei pu
ternice baze materiale pentru dez
voltarea tuturor ramurilor și sec
toarelor economiei noastre națio
nale, pentru creșterea continuă a 
rentabilității și eficienței econo
mice, Aceasta a dus la mărirea ve
nitului național de peste 32 de ori 
față de 1945 și, pe această bază, la 
sporirea de circa 13 ori a retri
buției oamenilor muncii, ceea ce a 
determinat ridicarea continuă a 
bunăstării materiale și spirituale 
a întregului popor. Creșterea con
tinuă a calității vieții este eviden
țiată și de sporirea gradului de 
înzestrare a populației cu bunuri 
de valoare ridicată și de folosință 
îndelungată — aparate de radio, 
televizoare, frigidere, mașini de 
spălat rufe, mobilă, autoturisme și 
altele. Elocventă este, de aseme
nea, și o altă componentă impor
tantă a avuției naționale, cu un rol 
bine definit in asigurarea calității 
vieții — fondul locativ — care a 
cunoscut în anii construcției socia
liste o dezvoltare impresionantă. 
Numai in perioada 1966—1987 au 
fost înălțate circa 3 000 000 lo
cuințe, infăptuindu-se o recon
strucție aproape generală a locali
tăților patriei. In prezent, peste 82 
la sută din populația tării locuieș
te in case noi. confortabile. „Stă 
in puterea noastră ca. înfăptuind 
neabătut programul de dezvoltare 
economico-socială a patriei, mun
cind mai bine si gospodărind mai 
bine, cu mai multă eficientă mij
loacele de care dispunem — sublinia 
secretarul general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
— să obținem creșterea mai rapidă 
a avuției socialiste, a venitului 
national și. ne această bază, să 
asigurăm ridicarea nivelului de 
trai material si spiritual 
gului popor".

— O dată cu sporirea 
an la altul a veniturilor___ ___
populației au crescut și disponibi
litățile bănești ale acesteia, pe 
care le depun, cu toată încrede
rea. spre păstrare la Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni. Care este, 
tovarășe ministru, dinamica econo
misirii la C.E.C. 7

— Asemenea tuturor domeniilor 
de activitate, procesul de economi
sire a cunoscut un ritm ascendent 
de dezvoltare de la un an la altul. 
Fată de numai 4.3 milioane librete 
de economii existente asupra 
populației în anul 1965, numărul a- 
cestora a ajuns acum la 24.6 mili
oane, întrecînd pe oel al locuito
rilor țării. De asemenea, soldul 
general al depunerilor populației 
la C.E.C. — indicatorul care de
monstrează în modul cel mai eloc
vent ritmul de dezvoltare al ac
țiunii de economisire — este cu 

^6,1 la sută mai mare decît cel

existent la 30 septembrie anul tre
cut. Sînt ritmuri susținute de dez
voltare, proprii și altor indicatori, 
precum soldul mediu pe locuitor, 
care este acum de peste 17 ori mai 
mare decît în anul 1965. în țara 
noastră, a economisi Înseamnă a 
utiliza sumele, temporar disponi
bile. în mod superior, pentru 
procurarea de bunuri si realizarea 
unor proiecte care ne înfru
musețează viața. A crescut, în ace
lași timp, durata de păstrare a 
unui leu la C.E.C. — de la 340 zile 
in anul 1965, la 1 068 zile in 1987. 
Consolidarea circulației bănești și

„Săptămîna 
economiei" 

25-31 octombrie

al intre-

de la un 
reale ale

întărirea monedei naționale au de
terminat. totodată, ca procesul 
economisirii la C.E.C. să capete o 
tot mai mare stabilitate, aspect 
care rezultă in mod clar și din 
ponderea din ce în ce mai ridica
tă ce se înregistrează la depune
rile pe termen, de cel puțin un an, 
in totalul economiilor populației, 
care este în prezent de peste 42 
la sută. Evident, numărul depună
torilor la C.E.C. nu se limitează 
numai la titularii diferitelor libre
te de economii. La dispoziția 
populației se află și alte instru
mente de economisire, ca obliga
țiunile C.E.C. sau conturile cu
rente personale. O tot mai largă 
răspindire cunosc în prezent de
punerile prin virament la locul de 
muncă pe bază de consfmțămînt 
scris, care, pe lingă numeroase a- 
vantaje. asigură și o prețioasă eco
nomie de timp, deoarece depună
torii nu se mai deplasează la uni
tățile C.E.C. în scopul efectuării 
diferitelor operații specifice, aces
tea făcîndu-se direct la unitatea 
la care își desfășoară fiecare acti
vitatea profesională.

— Dinamica procesului de eco
nomisire a impus și o dezvoltare 
a rețelei unităților de servire a 
populației.

— Intr-adevăr, rețeaua unități
lor C.E.C. proprii și mandatare, 
amplasate pe întreg teritoriul ță
rii. s-a extins în permanentă, nu
mărul acestora fiind acum de cir
ca 10 500. Acestora li se vor adău
ga, în mod firesc, noi uniități, o- 
dată cu sporirea numărului depu
nătorilor, cu cerințele acestora 
pentru o servire cit mai operativă 
și plină de solicitudine. Având în 
vedere sarcinile care revin Casei 
de Economii și Consemnațiuni în 
direcția optimizării șl modernizării 
condițiilor de servire bancară a 
populației, trebuie subliniată pre
ocuparea statornică de 
Iuții eficiente pentru 
servirii de locurile de 
depunătorilor, pentru 
rea și dotarea corespunzătoare a 
unităților, pentru dezvoltarea ope
rațiilor fără «umerar. O atenție 
primordială se acordă creșterii 
pregătirii profesionale a tuturor 
lucrătorilor din rețeaua Casei de 
Economii și Consemnațiuni. Tot
odată, se va dezvolta și activitatea

a găsi so- 
apropierea 
muncă ale 
moderniza-

Centrului de calcul electronic al 
instituției, iar pe măsura extinde
rilor și noilor dotări se va reuși 
să se obțină rezultate superioare 
în ceea ce privește sporirea opera
tivității, corectitudinii și exactității 
datelor prelucrate.

— In ultimii ani, fn colaborare 
cu Ministerul Educației și învăță- 
mîntului, cu organizațiile de tine
ret și pionieri. Casa de Economii 
și Consemnațiuni desfășoară o 
Susținută și generoasă activitate 
de răspindire a ideii și deprinderii 
de economisire în rindurile tinerei 
generații. Concret, ce se întreprin
de în aoeastă privință 7

— în preocupările majore ale 
Casei de Economii și Consemna
țiuni — Instituție care va împlini 
anul viitor 125 de ani de existen
ță — se înscrie la loc de cinste 
participarea sa efectivă Ia instrui
rea și educarea tineretului în spi
ritul economisirii, pentru că tină- 
rul care învață să fie econom și 
bun gospodar pentru sine repre
zintă o garanție că va deveni un 
bun gospodar si al avuției obștești. 
Este cunoscut faptul că formarea 
deprinderii de a economisi începe 
în familie, încă din primii ani ai 
copilăriei. Școala continuă această 
activitate, iar în colaborare cu 
Casa de Economii și Consemna
țiuni, cu alți factori educaționali, 
se organizează numeroase acțiuni 
menite nu numai să explice cu 
claritate și convingere de ce este 
necesară economisirea, dar și să-i 
învețe pe tineri, în mod practic, 
cum să economisească. Instrumen
tele de economisire specifice vîr- 
stei și preocupărilor elevilor au 
creat posibilitatea depunerii su
melor de care dispun și care sint 
destinate unor cerințe personale : 
efectuarea de excursii, procurarea 
cărților preferate, a echipamentu
lui sportiv și altele. In școli, licee 
și școli profesionale s-au organizat 
case de economii școlare a căror 
activitate, pusă în întregime 
scopul formării 
elevi a spiritului de 
va consolida tot mai 
ce vin.

— Care sînt, după 
nea voastră. factorii care impulsio
nează dinamica procesului de eco
nomisire 7

— în primul rînd, posibilitățile 
tn continuă creștere ale oamenilor 
muncii, pe baza sporirii produc
ției și a eficienței economice, de 
a realiza economii din veniturile 
tot mai mari obținute din mun
că. în al doilea rind. inter
vine utilitatea de a face „acumulări" 
în scopul investirii lor pentru procu
rarea unor bunuri de valoare ri
dicată și de folosință îndelungată, 
în al treilea rînd, posibilitatea de 
a economisi șl fructifica econo
miile bănești personale intr-un ca
dru organizat oferit de C.E.C., in
stituție care se bucură de presti
giu în rindurile populației și de 
încrederea acesteia. în același 
timp, depunerile populației la 
C.E.C. sint puternic stimulate de 
numeroasele avantaje și drepturi 
asigurate prin lege tuturor depu
nătorilor, indiferent de instrumen
tul de economisire utilizat. Măsu
rile luate de conducerea partidului 
și statului nostru de mărire a re
tribuției întregului personal mun
citor. precum și a pensiilor, de- 
monstri.nd cu puterea faptelor for
ța orinduirii noastre socialiste, 
deschid și acțiunii de economisire 
la C.E.C. noi premise de dezvol
tare. Sînt premise ale creșterii 
continue a numărului de depună
tori și a sumelor păstrate la 
C.E.C., astfel încît spiritul de eco
nomie să se integreze ca un ele
ment al chibzuinței, al ordinii și 
disciplinei in fiecare familie. în 
toate activitățile și în întreaga so
cietate.

în 
și dezvoltării ia 

economie, se 
mult în anu

opinia dum-

Convorbire consemnată de 
Petre POPA

Manifestări pentru toate vîrstele
Aproape 5 000 de oameni ai mun

cii, tineri și virstnici, din întreprin
derile și instituțiile municipiului 
Bacău au fost in ultimele zile oas
peții Centrului de cultură și crea
ție „Cintarea României" al sindi
catelor. Cum ați reușit o asemenea 
mobilizare 7 — l-am întrebat pe to
varășul Vasile Iacob, directorul cen
trului: „Prin organizarea unor ma
nifestări politico-educative și cul
tural-artistice interesante pentru 
toate vîrstele", ne-a spus interlocu
torul. Și, intr-adevăr, în ultimele 
zile a avut loc aici o suită de ma
nifestări instructive și atrăgătoare. 
La bibliotecă, bunăoară, au fost or
ganizate dezbaterea : „România — 
militantă activă pentru pace 
laborare în zona balcanică", 
sarea unei expoziții de 
intitulată „Din gîndirea 
tică și economică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu" și o intilnire 
cu scriitori de la diferite edituri 
din țară. în foaier au fost organi
zate concursuri și seri distractive 
pentru tineret pe teme ca „Drep
turile și obligațiile personalului 
muncitor", „Dicționar de econo
mie", precum și zilele cenaclului 
de literatură științiflco-fantasticâ 
„Clepsidra". In sala mare au fost 
prezentate spectacole de către for
mații ale Teatrului de stat 
Oradea și orchestra 
populară „Banatul" din Timișoara. 
Nu au fost uitați nici cei mai mici 
spectatori. Peste 600 de pionieri și 
școlari de la școlile nr. 2 și 5 au 
vizionat spectacolul „Peripeții în 
pădure", prezentat de' colectivul 
teatrului „Ciripei" al centrului de 
cultură și creație al sindicatelor 
din localitate. Un mare număr de 
muncitori, ingineri și tehnicieni au 
luat' parte la un recital de poezie 
patriotică susținut de membrii ce
naclului „Artelor", iar locuitorii 
căminului de bătrini au asistat la 
un spectacol de muzică și poezie 
prezentat de formațiile artistice 
ale clubului „Balada".

O paletă largă de manifestări po- 
litico-ideologice și cultural-educa
tive desfășurate la centrele de cul-

tură și creație „Cintarea României" 
a atras in ultimele zile un mare 
număr de oameni ai muncii' din 
alte localități ale județului. La Bu- 
huși, Comănești, Moinești, Tirgu 
Ocna au avut loc dezbateri, coloc
vii, expuneri, manifestări culturale 
complexe desfășurate sub generi
cele „Itinerare istorice", „Tradiții, 
realități, perspective", „Omagiu e- 
roilor". Prilejuri minunate de cu
noaștere a trecutului glorios de 
luptă al poporului, de înțelegere a 
cerințelor prezentului, aceste ac
țiuni au fost însoțite, in mod fi-

resc, și de momente destinate bi
nemeritatei destinderi a oamenilor 
muncii. La Comănești, centrul mi
nier de pe valea Trotușului, mi
nerii și forestierii au luat parte la 
o mare serbare cultural-sportivâ 
organizată pe stadionul orașului, 
sub genericul „Oajnenii muncii slă
vesc patria, partidul și pe condu
cător", iar la Stănișești și Vultu- 
reni, âooperatorii și mecanizatorii 
au audiat, după orele de muncă, 
concerte de muzică populară susți
nute de orchestra „Plaiurile Bistri
ței". în municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej. ca și în viitoarele centre agro
industriale au avut loc spectacole 
culturai-artistice dedicate fruntași
lor in producție.

Gheorqhe BALTA, 
corespondentul „Scinteil

și co- 
vemi- 
carte 
poli-

din
de muzică

TIRGU MUREȘ

Baza materială larg folosită

In sala mică a Palatului cudtur 
tirgmureșenii au avut, totodși 
ocazia să participe la simpozie11 
omagial organizat de biblioteca1?" 
dețeană intitulat : „Const?1? 
Brincoveanu și epoca sa", priiu,t 
de implinirea a 300 de ani* J* 
urcarea domnitorului pe tron? Tă
rii Românești. Tot aici, secția 
„Cartea tehnică" a bibliotec jude
țene a organizat pentru ramenn 
muncii, vineri. 21 octombiA seara 
științifică : „Noile tehnlogii de 
virf și societatea", precvn Si ?x“ 
punerea „Literatura telnico-știin- 
tifică". iar. in cadrul manifestării : 
„Decada cărții românești", foaie
rul Teatrului National din aceeași 
localitate a găzduit vernisajul ce
lei de-a XlV-a ediții a „Salonului 
județean al cărții". Manifestări a 
semănătoare au avut loc in oraș 
de pe Mureș și in sălile de st1 
tacole ale clubului muncitores 
întreprinderii „Prodcomplex 
ale Centrului de cultură si 
„Cintarea României", precy 
celelalte instituții de cu1 ’ 
orașele Reghin. Sighișoaf 
Tirnăveni și Sovata. /

Centrul de cuitur® și ereatie 
„Cintarea României/ al sindicatu
lui C.F.R. din mtjmicipiul Sighi
șoara a găzduit. între altele, mo 
mentul poetic „Slavă eroilor", ex
poziția de carte „Sub flamuri tri
colore". precum și evocarea „Păs
trăm veșnic in memorie faptele 
eroice săvirșite de oștirea română 
pentru eliberarea deplină a pa
triei". manifestări urmate de pro
iecția filmului românesc „Noi. cei 
din linia intii". Am reținut, de a- 
semenea. faptul că. întrucît la a- 
ceastă dată în localitățile Batoș. 
Criș. Țigmandru. Culpiu, Coasta 
Mare Si altele se află incă prezenti 
un mare număr de elevi, tineri și 
studenti la acțiunea de strîngere a 
recoltei, au fost organizate seri 
distractive pentru e’evi. înso
țite de expuneri, informări po
litice, concursuri, recitaluri, iar an
samblul artistic „Mureșul" din 
Tirgu Mureș a susținut spectacole
le folclorice
joc din plai străbun". „Izvoraș cu 
apă lină" și „Pe lingă’ plopii fără 
soț".

11 
și 

•a tie 
și in 

i din 
Luduș,

Pentru petrecerea plăcută a tim
pului liber de către oamenii mun
cii. in municipiul Tirgu Mureș in
stituțiile si asezămintele de cultu
ră au organizat, la sfirșitul săptă- 
mînii precedente, o largă paletă de 
acțiuni politico-educative si cultu
ral-artistice. Astfel. în holul impo
zantului edificiu al Centrului de 
cultură și creație „Cintarea Româ
niei" pentru tineret, complexul 
muzeal Mureș a organizat o cu
prinzătoare expoziție documentară 
sub genericul „Realizările Româ
niei în cei 44 de ani de la revoluția 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă". 
Totodată, aici — unde in zilele de 
joi. sîmbătă și duminică se orga
nizează in mod constant seri dan
sante, hore populare, baluri, con
cursuri de cultură generală și 
audiții muzicale — cei pre- 
zenți. elevi, studenti și tineri, 
din unitățile economice ale ora
șului. au asistat vineri. în cadrul 
acțiunii „Tribuna dezbaterilor po
litico-educative", la simpozionul cu 
tema „Tezele pentru plenara C.C. 
al P.C.R.", la care și-au dat con
cursul lectori ai cabinetului jude
țean pentru activitatea ideologică

și polltico-educativă. Manifestarea 
a fost urmată de expunerea-dezba- 
tere : „Unirea. națiunea a fă
cut-o !“, organizată în cinstea ani
versării a 70 de ani de la Marea 
Unire de la 1 Decembrie 1918. De 
o- frumoasă apreciere s-a bucurat 
aici in rindul tinerilor si al oame
nilor muncii simpozionul omagial 
„25 octombrie. Ziua forțelor arma
te din Republica Socialistă Româ
nia", prilej cu care a fost lansată 
cartea „Tărîm al regăsirii" de col. 
Constantin Zamfir. Momentul, de o 
intensă vibrație patriotică, a fost 
însoțit de un spectacol muzical- 
coregrafic susținut de formațiile 
artistice ale așezămintelor de 
tură din oraș.

In periplul nostru cultural 
reținut și acțiunile organizate 
tru oamenii muncii într-o 
prestigioasă instituție de cultură a 
municipiului : Palatul culturii. 
Astfel, aici, in întîmpinarea Zilei 
armatei, numeroși locuitori au 
avut prilejul să asiste la specta- 
colul-repetitie intitulat „Coloana 
eroilor", care in ziua de 25 octom
brie este prezentat Ia monumentul 
eroilor dintr-o așezare cu largi re
zonanțe istorice : Oarba de Mureș.

cul-

am 
pen- 
altă

intitulate: „Cînt și

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scinteii
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Cu prilejul Zilei Armatei Republicii Socialiste România TELEGRAMĂ

Adunarea festivă din Capitală
Cu prilejul sărbătoririi Zilei Ar

matei, luni după-amiază a avut loc 
în Capitală adunarea festivă organi
zată de Ministerul Apărării Naționa
le și Comitetul municipal București 
al P.C.R.

La adunare au participat tovarășii 
Ion Coman, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., general-colonel Vasile Milea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale, membri ai 
consiliilor de conducere ale Ministe
rului Apărării Naționale și Ministe
rului de Interne, reprezentanți ai or
ganelor locale de partid, ai conduce
rilor unor instituții centrale șl orga
nizații obștești, veterani din războiul 
antifascist, generali, ofițeri, maiștri 
militari și subofițeri, oameni ai mun
cii din întreprinderi bucureștene, _ 
membri ai gărzilor patriotice si ai 
detașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei.

Au luat parte atașați militari acre
ditați în țara noastră.

La deschiderea adunării festive a 
fost intonat Imnul de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit general-maior 
Ștefan Gușă, prim-adjunct al minis
trului apărării naționale și șef al 
Marelui Stat Major, care a arătat că 
sărbătorirea Zilei Armatei Republicii 
Socialiste România are loc în condi
țiile în care întregul nostru popor.

strîns unit în jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae ~ 
negație 
tui rea, 
plenara 
hotăriri 
și Conferinței Naționale ale parti
dului.

A fost exprimată înalta prețuire și 
profunda recunoștință față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu pentru rod
nica și neobosita activitate desfășu
rată în fruntea partidului și statului 
nostru, pentru rolul său hotărîtor în 
realizarea marilor și glorioaselor în
făptuiri din perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea, arc de timp 
eroic denumit cu legitimă mîndrie 
patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu".

De asemenea, în cuvîntare s-a dat 
glas înaltului respect și alesei recu
noștințe pe cane întreaga armată ro
mână le poartă tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
militant de frunte al partidului nos
tru, ilustru om de stat și savant de 
largă recunoaștere internațională, 
care aduce o deosebită contribuție 
la elaborarea și înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru, la înflorirea științei, 
invățămintului și culturii românești, 
la dezvoltarea cunoașterii umane.

înfățișînd semnificația zilei de 25 
Octombrie, vorbitorul a relevat con
tribuția armatei române la victoria 
revoluției de.eliberare socială și na

Ceaușescu, acționează cu ab- 
revoluționară pentru înfăp- 
in spiritul Tezelor pentru 
C.C. al P.C.R., a istoricelor 
ale Congresului al XIII-lea

țională, antifascistă și antiimperialis- 
tă din august 1944, participarea la 
luptele grele purtate, alături de ar
mata sovietică, pentru eliberarea în
tregului teritoriu al României și, mai 
departe, pentru eliberarea Ungariei, 
Cehoslovaciei și Austriei, pînă la în- 
frîngerea definitivă a Germaniei na
ziste.

A fost relevat faptul că armata 
României socialiste, bucurîndu-se de 
grija permanentă a partidului și 
statului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, profund devotată 
poporului, partidului, comandantului 
nostru suprem, este in. măsură să 
apere, împreună cu celelalte ele
mente ale sistemului apărării națio
nale, cu întregul popor, cuceririle 
revoluționare, independenta, suvera
nitatea și integritatea teritorială ale 
scumpei noastre patrii.

Ostașii țării, s-a arătat in cuvîn- 
tare, militind neobosit pentru înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, purtînd 
în inimi și conștiință convingerea de 
nezdruncinat în măreția și justețea 
cauzei pe care o slujesc, iși reînno
iesc angajamentul de a acționa și în 
continuare cu spirit revoluționar 
pentru îndeplinirea ireproșabilă a 
sarcinilor ce le reVin din documen
tele Congresului al XIII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului a 
prevederilor Directivei comandantului 
suprem nrivind pregătirea militară 
și politică a armatei. în încheierea 
cuvîntării se dă glas hotărîrii oștirii

de a întimpina plenara C.C. 
P.C.R.., împlinirea a 70 de ani de 
făurirea statului național unitar i 
mân, cea de-a 45-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă 
de la 23 August și Congresul al 
XIV-lea al Partidului Comunist 
Român cu noi realizări de prestigiu 
în pregătirea de luptă și politică, pe 
șantierele patriei, în toate domeniile 
vieții și activității militare.

Au rostit cuvîntări de salut Ilie 
Virgil, secretar al Comitetului de 
partid de la întreprinderea de ma
șini grele București, Mihai Lauren- 
țiu, secretar al comitetului U.T.C. la 
întreprinderea „23 August", și 
ral-rriaior (r) Andrei Miclescu, 
ran din războiul antihitlerist.

ORDIN DE ZI
al ministrului apărării naționale 
al Republicii Socialiste România
Sărbătorim, la 25 octombrie, Ziua Armatei Republicii Socialiste Româ

nia in atmosfera vibrantă, de profundă angajare patriotică a întregu
lui popor, care, mobilizat de Tezele pentru viitoarea plenară a C.C. al 
P.C.R.. acționează neabătut — strîns unit în jurul partidului, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu — pentru infăptuirea 
istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea și Conferinței Națio
nale, obținind succese remarcabile în realizarea prevederilor oelui de-al 
optulea plan cincinal.

Și la acest moment aniversar, ostașii țării dau glas sentimentelor de 
fierbinte dragoste și nețărmurită prețuire pe care le nutresc fată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, genialul ctitor al României socialiste mo
derne. ilustrul conducător al destinelor noastre naționale, revoluționarul 
consecvent și clarvăzător, marele Erou al patriei, personalitate de imens 
prestigiu a lumii contemporane.

Adresăm, în același timp, cele mai frumoase gînduri, aleasa stimă 
și înalta considerație tovarășei academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, pentru contribuția hotăritoare pe care o are la înfăptuirea 
grandioaselor programe de edificare multilaterală a patriei, la dezvol
tarea și înflorirea invățămintului. științei și culturii românești.

Ziua Armatei — sărbătoare scumpă întregii națiuni — reprezintă sim
bolul cinstirii și recunoștinței ce le datorăm înaintașilor, care, de-a lun
gul veacurilor, au luptat și s-au jertfit pentru libertatea și neatîrnarea 
neamului, pentru o viață demnă și fericită. Această zi evocă înălțătorul 
moment de acum 44 de ani, cînd a fost eliberată ultima brazdă de pă
mint românesc de sub dominația hitleristo-horthystă. Totodată, aniver
sarea se constituie intr-o mărturie elocventă a dragostei și prețuirii de 
care se bucură, din partea poporului, și partidului, cei ce slujesc patria 
socialistă sub dranelele tricolore ale oștirii.

Cu acest prilej aducem un cald omagiu comuniștilor, tpturor patrioti- 
Ior români care și-au dat viata in aprigele confruntări pentru triumful 
revoluției de eliberare socială si națională, antifascistă si antiimperia- 
listă, ostașilor armatei române* care, la chemarea Partidului Comunist 
Român, au întors, în totalitate, "armele împotriva trupelor hitleriste, 
înscriind pagini nemuritoare in cronica de aur a istoriei naționale. în 
crincenele bătălii purtate, umăr la umăr cu armata sovietică, pentru alun
garea trupelor hitleristo-horthyste din partea de nord-vest' a patriei, pen
tru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei si Austriei, pînă la înfrîngerea de
finitivă a Germaniei naziste, oștirea noastră s-a acoperit de glorie nepie
ritoare.

Prin uriașul efort al poporului român, al armatei sale în războiul 
antihitterlst. România s-a situat pe locul al patrulea în ceea ce privește 
contribuția sa la victoria asupra fascismului, determinînd scurtarea cu 
peste șase luni a celei mai mari conflagrații pe care a cunoscut-o ome
nirea.

Demnă purtătoare a luminoaselor tradiții făurite de înaintași, profund

al 
! la 
ro-

gene- 
vete-

entu-într-o atmosferă de puternic 
ziasm, participanții la adunare au 
adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, comandantul suprem al 
forțelor noastre armate.

★
După încheierea adunării, ansam

blul artistic „Doina" al armatei și 
formații artistice ostășești laureate 
ale Festivalului național „Cîntarea 
României" au prezentat un spectacol 
festiv.

Și-au dat concursul actori și soliști 
de frunte ai teatrelor bucureștene.

devotată poporului, comandantului suprem, armata noastră de astăzi, 
aflată permanent in posturile de onoare ale datoriei, mindră de strălu
citele înfăptuiri ale „Epocii Nicolae Ceaușescu", slujește cu abnegație și 
dăruire. împreună cu întreaga națiune, cauza înfloririi patriei socialiste, 
a întăririi continue a capacității ei de apărare. Și la această aniversare, 
oștirea română prezintă onorul solemn patriei, comandantului nostru su
prem, tovarășul Nicolae Ceaușescu, raportînd însemnate realizări în 
eforttțl pentru dobîndirea unei calități noi. superioare în procesul instru-c- 
tiv-educativ. în îndeplinirea, la inalți parametri, a obiectivelor stabilite 
pe marile șantiere ale economiei naționale.

Tovarăși soldați si gradați, subofițeri și maiștri militari, ofițeri si 
generali.

Continuatori ai bogatelor virtuți plămădite de eroicul popor român 
de-a lungul multimilenarei sale existente, dăruiti-vă capacițatea crea
toare. cunoștințele si experiența înfăptuirii neabătute a politicii interne 
si externe a nnrtiduh’i si statului nostru, a sarcinilor ce vă revin din 
documentele Congresului al XIII-lea și Conferinței Naționale ale parti
dului. «

Animați de nobilul sentiment al dragostei de patrie, acționați cu pa
siune si înaltă răspundere pentru a întimpina cu succese de prestigiu în 
toate domeniile de activitate îmnlinirea a șapte decenii de la Marea 
Unire din 1918. evenimentele politice de seamă din anul 1989 : cea de-a' 
45-a aniversare a victoriei revoluției de eliberare socială si națională, 
antifascistă si antiimperialistă si Congresul al XIV-lea al Partidului Co
munist Român, raportînd realizarea la înalt nivel calitativ a prevederilor 
Directivei comandantului suprem, a tuturor misiunilor încredințate.

In lumina orientărilor cunrinse în opera de inestimabilă valoare teo
retică si practică a tovarășului Nicolae Ceausescu, militați consecvent 
pentru afirmarea tot mai puternică a soiritului partinic revoluționar, 
dinamic si novator, a princiniilor si normelor eticii si echității socialiste, 
a Idealității. întărirea continuă a ordinii, disciplinei militare, vigilentei 
revoluționare, transformarea unităților si subunităților în puternice deta
șamente de luptă patriotică, formate diin ostași temeinic și multilateral 
nrn-ăfjti q înaltă conștiință socialistă. oert’cinanti activi Iș viata 
social-oolitică a țării, la opera de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate si înaintare a României spre cotnun’sm.

Instruit,i-vă în spiritul doctrihei militare naționale, al cărei fon
dator strălucit este tovarășul Nicolae Ceausescu. consacrati-vă toată 
energia în sconul creșterii permanente a forței combative a Unităților 
S' marilor unifăti. astfel îneît armata să fie gata în orice moment, la 
chemarea patriei. In ordinul comandantului suorșm. să acționeze. îm- 
preuriă cu trunele Ministerului de, Inferne. cu gărzile patriotice, cu în
tregul nooor. pentru ană-area libertății. independentei, suveranității si 
integrității teritoriale ale României socialiste !

Trăiască Partidul Comunist Român. în frunte cu secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceausescu 1

Trăiască patria noastră liberă si independentă. Republica Socialistă 
România !

Trăiască Armata României socialiste !

Ministrul apărării naționale
General-colonel VASILE MILEA

Primul-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România,
Constantin Dăscălescu, a trimis o 
telegramă primului-ministru al Gu
vernului Republicii Burundi. Adrien 
Sibomana, cu prilejul numirii in a- 
ceastă funcție, prin care îi adresea
ză calde felicitări si cele mai bune 
urări de sănătate si fericire, de suc
ces deplin in activitate. în telegra
mă se exprimă convingerea că. ac- 
tionînd pe baza înțelegerilor la nivel 
înalt, cele două guverne vor con
tribui la adîncirea și extinderea mai 
puternică a relațiilor de prietenie și 
colaborare statornicite între Româ
nia și Burundi, în interesul celor 
două popoare, al păcii. înțelegerii și 
colaborării internaționale.

Cronica zilei
Sub auspiciile Asociației pen

tru Națiunile Unite din România 
(ANUROM) și ale Asociației Tinere
tului si Studenților din România 
pentru Națiunile Unite (A.T.S.R.N.U.), 
în Capitală a avut loc, luni, o adu
nare festivă, prin care a fost marca
tă in tara noastră „Ziua Națiunilor 
Unite" — 24 octombrie, data la care 
a intrat în vigoare. în urmă cu 43 
de ani. Carta Națiunilor Unite — si 
„Săptămîna dezarmării" — 24—31 
octombrie.

Cu acest prilej, prof. dr. docent 
Alexandru Bălăci, președintele 
ANUROM, a prezentat o expunere 
în care a relevat concepția si Iniția
tivele României, ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la 
creșterea rolului si contribuției 
O.N.U. în solutionarea problemelor 
majore ale contemporaneității, pen
tru realizarea dezarmării. în primul 
rînd a dezarmării nucleare.

în încheierea adunării, directorul 
ad-interim al Centrului de Informa
re al O.N.U. la București. Ottorino 
Jannone, a prezentat Mesajul adre
sat de secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, cu prilejul 
celor două evenimente.

★
în perioada 19—23 octombrie, pre

ședintele Comisiei Naționale France
ze pentru UNESCO, profesor Jean 
Sirinelli. ne-a vizitat tara si a avut 
întrevederi de lucru la Ministerul A- 
facerilor Externe. Consiliul Culturii 
si Educației Socialiste. Ministerul E- 
ducației si învățămîntului. Denârta- 
mentul Cultelor. Uniunea scriitori
lor. Universitatea București. Institu
tul de istorie „Nicolae Iorga" și Co
misia Națională' Română pentru 
UNESCO.

A fost efectuat un larg schimb de 
păreri și au fost identificate posibi
lități de dezvoltare și diversificare a 
colaborării româno-fnanceze în do
meniile educației, științei si culturii, 
ea o contribuție la cunoașterea re
ciprocă. consolidarea păcii si înțele
gerea în’ematională. Oaspetele a 
vizitat obiective social-culturale din 
Capitală și alte localități.

(Agerpres)

r a
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 25 octombrie (ora 20) — 28 
octombrie (ora 20). In țară: Vremea va 
fi deosebit de rece, cu cerul mai mult 
noros în prima parte a intervalului 
cînd, local, ‘ vâr cădea precipitații stib 
formă de ploaie în regiunile centrale, 
de est și sudice, iar în celelalte re
giuni, pe arii mai restrinse. Trecător, 
mai ales în zonele deluroase, ploaia 
se va transforma în lapoviță șl nin
soare. La munte va ninge viscolit. In 
partea a doua a intervalului, cerul va 
deveni variabil incepînd din nord- 
vest, aria precipitațiilor se va restrin- 
ge și acestea se vor semnala doar pe 
alocuri, în regiunile sudice. Vîntul va 
sufla moderat, cu intensificări tem-

o vizită oficială in tara noastră
La invitația tovarășului Constantin 

Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
tovarășul Mario da Graca Machungo,

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Populare Mozambic, va efectua 
o vizită oficială în țara noastră în 
ultima decadă a lunii octombrie 1988.

de ofițeri activi a Ministerului de Interne
Școala militară de ofițeri ac- 

a Ministerului de Interne a 
loc. duminică dimineața, fâs-

în 
tivi 
avut .. . _____  ______
tivitatea depunerii jurămintu'ui de 
credință fată de patrie, partid si 
pooor de către elevii anului întîi.

La solemnitate au luat parte to
varășul Tudor Postelnicu, membru 
supleant al Comitetului Pol’tic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., ministru de 
interne, membri ai Consiliului de 
conducere al Ministerului ds Inter
ne. activiști de partid si de stat, 
generali si ofițeri superiori din a- 
paratul central, membri ai gărzilor 
patriotice si ai formațiunilor de pre
gătire a tineretului pentru , 
patriei, pionieri, părinți ai

într-o atmosferă de 
entuziasm. comandanții, 
didactice si elevii au 
sat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, nresedintele Renublicii So
cialiste România, comandant suprem 
al forțelor armate. în care îsi ex
primă sentimentele de aleasă stimă, 
profundă prețuire și adine respect 
pe care le poartă conducătorului 
iubit al partidului si statului, re
cunoștința lor profundă pentru mi
nunatele condiții de muncă, viată si 
învățătură de care beneficiază, cen
tru grija permanentă ce o acordă

apărarea 
elevilor, 
puternic 
cadrele 

adre-

perfecționării invățămintului româ
nesc. ridicării nivelului calitativ al 
procesului instruct!v-educativ.

In același timp, ei au adus un 
cald omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu. eminent om politic si 
savant de înalt si recunoscut pres
tigiu international, pentru remarca
bila contribuție adusă la elaborarea 
si transpunerea în viată a planuri
lor și programelor de dezvoltare a 
tării, la înflorirea științei. învăță- 
mîntului si culturii românești.

în consens cu înaltul legâmînt pe 
care l-au făcut, tinerii elevi s-au 
angajat să acționeze cu fermitate 
și răspundere, sub conducerea orga
nelor și organizațiilor de partid, 
pentru transpunerea în viată, in 
spiritul Tezelor din aprilie, a sar
cinilor ce le revin din hotărîrile 
Congresului al XIII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului, in 
vederea formării lor ca buni spe
cialiști. cu o temeinică pregătire po- 
litlco-ideologică. de specialitate si 
militară, cu alese calități morale 
și profesionale, gata în orice împreju
rare să apere cu bărbăție si devo
tament. împreună cu întregul popor, 
valorile fundamentale ale societății 
noastre socialiste, independenta si 
suveranitatea patriei, avuția na
țională. ordinea si liniștea publică, 
drepturile si libertățile cetățenești.

SUCEAVA : Concursul național de poezie 
„Nicolae Labiș"

în județul Suceava .s-a desfășu
rat, sub egida Festivalului național 
„Cîntarea României", ediția a XX-a 
a Concursului național de poezie 
„Nicolae Labiș", manifestare me
nită să contribuie la descoperirea 
și afirmarea unor noi talente din 
rîndul tinerețului. Au fost primite 
lucrări realizate de tineri creatori 
din 31 județe și din municipiul 
București.

Concursul a prilejuit, de aseme
nea, desfășurarea unor interesante 
manifestări cultural-artistice. Ășt

fel, la Teatrul municipal a avut loc 
dezbaterea „Poezia tinerilor la tim
pul prezent", consacrată liricii con
temporane românești, la care șl-au 
dat concursul reputati scriitori, alți 
oameni de cultură din țara noas
tră. într-o ambianță sărbătorească, 
la Mălini a avut loc un emoțio
nant moment literar, iar la liceele 
din municipiul Suceava și in co
munele Slatina, Bilca și Frătăuții 
Noi s-au desfășurat atractive șe
zători literare. (Sava Bejinariu).

porare, mai ales In prima parte a in
tervalului, in estul și in sudul țării, 
precum și lâ munte cu 35—70 kilo
metri pe oră. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse intre minus 8 și plus 
2 grade, mai coborîte în depresiuni șl 
doar izolat mal ridicate in extremită
țile sud-estice șl sud-vestlce ale teri
toriului, iar cele maxime vor fi cu
prinse între 3 și 13 grade. In partea 
a doua a intervalului se vor produce 
frecvent brumă și ingheț la sol in 
jumătatea de nord a țării, iar în zo
nele joase și ceață persistentă. In 
București : Vremea se va răci, deve
nind deosebit de rece pentru această 
perioadă. Cerul va fi mal mult noros. 
Temporar vor cădea precipitații sub 
formă de ploaie cu tendință de trans
formare In lapoviță și ninsoare. Vîn- 
tul va sufla moderat cu unele inten
sificări de 35—45 kilometri pe oră. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre minus 2 șl .plus 2 grade, cele 
maxime intre 5 și 9 grade.

INFORMAȚII SPORTIVE
TENIS DE MASĂ. Campionatele 

internaționale de tenis de masă ale 
României, desfășurate la Cluj-Napo- 
ca, s-au încheiat cu finalele probelor 
individuale. în finala probei de dublu 
feminin, cuplul Hu Xiaoxin — Gao 
Jun (R.P. Chineză) a întrecut cu 
2—0 (22—20; 21—16) perechea ro
mână Otilia Bădescu — Maria 
Alboiu. Iată învingătorii celorlalte 
probe : simplu masculin : Tamas 
Janci (Cehoslovacia) ; simplu femi
nin : Qyao Hong (R.P. Chineză) ; 
dublu masculin : D. Mazunov — 
S. Vartanian (U.R.S.S.) ; Dublu mixt; 
Xie Haojie — Gao Jun (R.P. Chi
neză).

POPICE. Concursul international 
de popice de la Berlin a fost cîsti- 
gat de sportivul român Stelian 
Boariu cu 980 puncte. urmat de 
Klaus Meissner (R.D.G.) 923 punc
te. Frank Heyer și Jorg Barthel 
cite 897 puncte. La feminin, pe lo
cul întîi s-a clasat Birgitt Hunger 
(R.D.G.) 437 puncte, urmată de ro
mânca Doina Tagean (425 puncte) 
si cehoslovaca Daniela Zdarkova 
(417 puncte).

a libertății

(Urmare din pag. I)
DEMNI, ÎN COLOANA DA TORIEL

în drumurile lor spre terenurile 
de instrucție, spre poligoane sau 
tancodromuri. privirile ostașilor 
din această unitate mecanizată in- 
tilnesc statuia voievodului Gelu, 
cel care a rămas peste secole in 
memoria neamului românesc ca un 
exemplu de bărbăție și spirit de 
dăruire pină la jertfa supremă în
chinată cauzei sacre 
poporului nostru și a vetrei stră
bune. Unititea in incinta căreia se 
află statuia voievodului transilvan 
care s-a opus cu indirjire năvăli
torilor unguri la Porțile Meseșu- 
lui. unitate înființată cu peste 
unsprezece decenii in urmă, 
purtătoarea unor bogate si 
rioase tradiții. Ostașii ei 
luptat. sub comanda maioru
lui Dimitrie Giurescu si a altor 
vițeii, la Plevna si Rahova in 
1877, au durat, în 1917, zid din piep
turile lor rostind răspicat li Mără- 
șești : „Pe aici nu se trece !“. Și-au 
înscris nepieritoare fapte de arme 
in toamna anului 1944 și primă
vara Jui ’45. In luptele purtate pen
tru alungarea trupelor hitleristo- 
horthyste din partea de nord-vest 
a României și, mai departe, pen
tru eliberarea Ungariei și Ceho
slovaciei pînă la zdrobirea Germa
niei naziste.

Mîndri de asemenea trecut glo
rios, purtind in inimă și-n cuget 
cele mai alese sentimente de dra
goste, stimă și recunoștință*tova
rășului Nicolae Ceaușescu, genia
lul arhitect al României socialiste 
moderne, bucuroși că sint contem
poranii unui timp de împliniri 
fără egal din multimilenara isto
rie a patriei, încrezători în viito
rul ei strălucit, cadrele și ostașii 
unității, asemenea tuturor fiilor 
patriei aflat! la datorie sub faldu
rile tricolorului, mobilizați de Te
zele din aprilie pentru plenara C.C. 
al P.C.R., depun eforturi susținute 
pentru a fi mereu la înălțimea no
bilelor misiuni încredințate.

I-am intîlnit în aplicații și exer
ciții tactice< complexe, solicitante, 
in 'tabere de instrucție, în poligoa
ne. pretutindeni unde se probează 
calitățile fizice ale ostașilor, rezis
tența lor, priceperea comandanți
lor de a conduce subunitățile, 
capacitatea si coeziunea statului 
maior, forța de influențare si mo
bilizare a comitetului 
Și de fiecare dată 
prins că dincolo de 
vele îna'te care le-au 
eforturile se află hotărirea între
gului personal de a răspunde și în 
continuare, prin noi fapte demne, 
minunatelor condiții de instruire și 
educare ce le sint create, de a în
deplini la cote inalte de calitate 
și eficiență mobilizatoarele preve
deri - le Directivei comandantului 
suprem privind pregătirea milita
ră și politică a armatei în actua
lul cincinal. Mereu în frunte, in 
obținerea unor succese — si aces
tea au fost numeroase, tonifiante 
— comuniștii.

de partid, 
am des- 
calificati- 
incununat

Acționind pentru traduoerea in 
viață a istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XIII-lea și Conferinței 
Nationals ale partidului, a sarci
nilor ce revin oștirii din opera 
de inestimabilă valoare teore
tică și practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. organele si or
ganizațiile de partid, comuniștii 
din unitate au întreprins o gamă 
largă de activități menite să con
tribuie la mobilizarea Întregului 
personal in direcția perfecționării, 
a autodepășlrii. Cițiva dintre ei : 
căpitanii Aurel Radu, loan Pe- 
tran. locotenentii-majori loan Mu- 
reșan și Vasile Nilaș. locotenentul 
Dumitru Bălan, 
Lăpuște, Vasile 
Băican.

Am intîlnit. de 
și ostasi din 
— infanteriști, artilerișți. tanchiști. 
transmisionisti 
san și 
Dunăre 
Poarta 
dări, pe 
trou, la
Și la alte și alte grandioase ctitorii 
la care au pus umărul si care 
vor înfrunta veacurile prin trăi
nicia lor. îrffiltate în epoca de 
glorie și mindrie a României so
cialiste. ce poartă pecetea incon- 
fundabilă a ilustrului conducător al 
destinelor patriei. Erou in galeria 
eroilor neamului, cel mai iubit fiu 
al acestor meleaguri străbune, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

La ziua armatei române, animați 
de cele mai calde sentimente de 
profundă stimă și aleasă prețuire 
ce le nutresc fată de comandantul 
nostru suprem, ofițerii, subofițerii, 
mv-ștrii militari, ostașii acestui co
lectiv raportează, cu justificată 
mindrie, cucerirea titlului de „Uni
tate de frunte", însemnul neodih- 
nei. al hărniciei și dăruirii.

Demni, în coloana perenă a da
toriei împlinite exemolar. sint ali
ntați și artileriștii unității de frun
te din care face parte ofițerul Mi
hai Movilă. La toate aplicațiile cu

subofițerii loan 
Vrînceanu, loan

asemenea, cadre 
acbastă unitate
ia Transfăgără- 

pe Lotru, la Canalul 
— Marea Neagră și la 
Albă — Midia — Năvo- 

Argeș și Dîmbovița, la Me- 
marile sisteme de irigații.

trageri de luptă executate din po
ziții acoperite sau prin ochire di
rectă. in activitățile din punctele 
de comandă, ei s-au dovedit isu- 
slți mînuitori ai traiectoriilor, dind 
viață devizei : „Proiectilul și țin
ta". Examenele artileristice din ul
tima perioadă — probe elocvente 
de calm, siguranță și precizie — au 
relevat temeinica pregătire a ofi
țerilor Dan Guțu, Marian Radu, 
Mihai Racoviță, Vasile Miu.

La rindul lor, transmisionișlii — 
radiotelegrafiști, radiști. construc
torii de linii etc. — din subordine® 
maiorului Aurel Vlman au reale 
motive de satisfacție : majoritatea 
lor covîrșitoare dețin titlul de 
„Specialist de clasă", un titlu clă
dit din pasiune, dăruire, răspun
dere...

Oameni. Fapte. împliniri. Sărbă
torirea Zilei armatei în acest an, 
cind se împlinesc șapte decenii de 
la Marea Unire din 1918, îi găsește 
în posturile de onoare ale dato
riei, 
brie, 
tima 
cind 
al unei frontiere impuse prin Dic
tatul de la Viena, le reamintește 
lor. tuturor ostașilor țării, întregu
lui popor cuvintele-flacără, cuvin- 
tele-îndemn rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „trebuie să fa
cem totul ca niciodată nici un pe
tec de pămint să nu mai cadă sub 
dominație străină".

Sentimentele de înaltă cinstire și 
recunoștință față de luptele și jert
fele înaintașilor reprezintă pentru 
generațiile de astăzi un nesecat iz
vor de tărie și Încredere, care le 
înnobilează universul spiritual și 
le mobilizează energiile în slujba 
idealurilor de progres. libertate, 
unitate și independentă ce iși gă
sesc deplina împlinire în epoca 
măreață pe oare o trăim.

O dată mai mult, 25 Octom- 
ziua cînd a fost eliberată ul- 
brazdă de pămint românesc, 
a fost sfărimat stîlpul odios

Locotenent-colonel
Ilie ZAVRAGIU

dul de înnoire a producției 
este de circa 98 la sută — 
o cifră care impresionează. 
Și rog să ne oprim o clipă 
la această cifră, s-o des
lușim mai bine. Economis
ta Maria Ionescu explică :

— Practic, asta înseamnă 
că în fiecare lună lansăm 
modele noi. Sigur, între
prinderea este uriașă, se 
lucrează pe bandă indus
trială ; în același timp însă 
este capabilă să realizeze, 
la comandă, datorită arti
culațiilor ei organizatorice 
extrem de mobile, fără nici 
o dificultate, eficient, zeci 
de mii de costume de orice 
fel, da- și serii mici de 
25—30 de bucăți, la prefe
rința partenerului. Deci 
unicat. Și așa și trebuie să 
se petreacă lucrurile într-o 
înt-eprindere modernă, cum 
este a noastră, preocupată 
p-rmanent să fie în pas cu 
tot ce e nou în domeniu, să 
„provoace" noul și să-l pro
moveze. De fapt, de aceea 
și sîntem preferați de mari 
firme de peste hotare. Nota 
noastră de stabilitate, de 
promptitudine și de com
petență în domeniul pro
gresului impune. Rețineți 
că peste 90 la sută din ceea 
ce producem merge la ex
port.

Reț.in, notez.
— Avem oameni minu

nați, — intervine Aurelia 
Bratu, formăm o mare șl 
unită familie muncitoreas
că, preocupată de tot ce e 
nou in spațiul vestimen
tar, urmărind crearea fru
mosului printr-o muncă 
desfășurată cu pasiune și 
competență. Poate vi se par 
considerațiile mele cam 
generale ? Sint reale, să 
știți ! Mergeți și vizitați 
expoziția noastră perma
nentă. Urinează azi să se 
desfășoare acolo și un con
curs al produselor celor 11 
întreprinderi din _ centrala 
noastră. Avem emoții, e 
drept, dar și certitudinea că 
produsele noastre 
marcate, și bine

— Am văzut 
dv. la -Tirgul 
țional București, 
bogat, respirînd 
fantezie cu 
nice,

— Eu nu prea sînt mul-

vor fi re- 
apreciate. 

standul 
interna- 
Frurnos, 

bun-gust,
aripi puter-

tumită de ce s-a prezen
tat acolo — intervine eco
nomista Maria Ionescu. Să 
nu mă Înțelegeți greșit. 
Produsele prezentate anul 
acesta sint, desigur, fru
moase, exprimă linia mo1 
dei actuale, se află chiar 
cu un pas inaintea ei, dar 
eu știu ce este în între
prindere, cite lucruri noi 
producem în plus, lucruri 
care, prin forța împreju
rărilor, nu au avut loc în 
standul de acolo. De pil
dă, acum lucrăm produse
le cafe exprimă linia mo
dei -din viitorul sezon pri- 
măvară-vară. Am lansat 
deja 5 programe mari pen

tre, toate gindurile noas
tre... Frumosul este aici la 
el acasă, așa să știți !

Străbătînd secție cu sec
ție, admirind munca aces
tor oameni, produsele lor, 
nu se poate să nu-ți faci 
convingerea că intr-ade
văr frumosul este aici, la 
I.C.T.B., la el acasă.

Ajung apoi, însoțit de 
Aurelia Bratu, în expoziția 
permanentă. Pregătiri fe
brile pentru concursul de 
care ml se vorbise, forfotă 
in jurul vitrinelor bogate 
în produse : se comentea
ză, se fac cbs-rvBtii. Crea
torii de modele sint, cum 
se spune, „în priză", nu

Oameni care
gîndesc frumos
despre frumos

prea

tru export. Se produce din 
plin în toate secțiile. Nu 
tot giindul nostru despre 
frumos a putut fi cuprins 
în standul de la T.I.B. De 
aceea spun că nu 
sînt mulțumită.

Aveam să mă conving 
puțin mai târziu, în secția 
nr. 2 confecții pentru fe
mei, că economista Maria 
Ionescu nu era singura 
care mărturisea, într-o 
formă proprie, ideea că 
pretenția ridicată fată de 
calitatea și varietatea pro
duselor fabricii nu poate 
fi desăvîrșit prezentată in
tr-un simplu stand de ex
poziție.

— Nu ne îngăduim nici 
un rabat Jt calitate — 
spunea Maria Pațîrnea, 
maistru in această secție, 

„secție de proporția unei a- 
devărate fabrici. Lucrează 
aici 1100 de muncitoare. 
Fiecare, în felul ei, prin 
munca ei deosebită, dă vi
goare mărcii fabricii noas
tre. Produsele noastre au 
fost admirate la T.I.B., e 
adevărat, s-au încheiat 
acolo noi contracte ; dar 
dacă am fi putut duce a- 
colo toate modelele noas-

au timp de vorbă, fiecare 
urmează să prezinte ceva 
la concurs. fiecare are 
emoții, și, desigur, nu are 
timp. „Prind", pentru cîte- 
va clipe, pe creatoarea 
Doina Dănescu, specialistă 
in vestimentația pentru co
pii, care îmi prezintă cîte- 
va din preocupările cen
trului de creație vestimen
tară al întreprinderii. Și 
intru, deodată, intr-un Uni
vers cu totul aparte, un uni
vers complicat al culorilor 
și al țesăturilor autohtone 
de vastă varietate, al unei 
geometrii în care fantezia 
și talentul miilor și miilor 
de oameni al muncii de la 
I.C.T.B. se concentrează 
într-un complex 
tiv, modern, cu 
dăruire, pentru
mărcii fabricii lor. Un uni
vers în care trăsături 
esențiale ale spiritualității 
românești, sintetizate in 
izvoarele folclorului nos
tru, in cele ale etnografiei 
noastre, filtrează, totodată, 
cu mare finețe tot ce oferă 
domeniul modei moderne 
la ora actuală, se recreea
ză in forme noi, surprinză
toare, pe baza unei bogate 
informații de specialitate,

produc- 
maxlmă 
izbîinda

mereu la zi. Aceasta mun
că neobosită, cuprinzind 
armonios pasiunea și com
petența în acțiune, de la 
creatorul de modele pînă 
la ultimul muncitor — el 
însuși creatorul direct al 
produselor I.C.T.B.-ului — 
iși are frumusețea ei tul
burătoare. greu de prins 
în cuvinte. Mărturisesc cu 
glas tare gîndul acesta.

— Pe oricine ar bucura 
o astfel de observație, 
spune Aurelia Bratu. Să 
obții frumosul. însă, cere 
un efort deosebit, price
pere, competentă. preocu
pare constantă pentru per
fecționare, învățare fără 
odihnă. în procesul acesta 
de perfecționare continuă 
sînt cuprinse peste 6 000 
de muncitoare. într-un sis
tem de rotație, urmărind 
același obiectiv care este 
al întregii noastre societăți 
— mereu o nouă calitate, 
așa cum ne îndeamnă stă
ruitor secretarul general 
al partidului. Și încă ceva, 
foarte important : nu poți 
crea frumosul dacă nu ai 
un caracter frumos, armo
nios. De aceea putem scu- 
ne că întreaga uzină este 
o școală cu luminjle me
reu aprinse, o școală a 
educației multilaterale a 
caracterelor. Vedeți dum
neavoastră. femeia este un 
muncitor cu o sensibilita
te aparte : ea este soție, 
mamă, iubită, ea însăși, 
prin caracterul ei, este 
educatoare in ale frumosu
lui uman și, totodată, se 
educă pe sine însăși. în 
munca făcută cu pasiune. 
Este — cred eu. cu toată 
convingerea — o calitate 
în primul rînd a femeii să 
gindească frumos despre 
frumos.

A gindi frumos despre 
frumos ! — și a-1 plămădi, 
a materializa cu vrednicie 
acest frumos.

Același gind îl mărturi
sea, cu ani în urmă, într-o 
altă formă, foarte apro
piată, și fosta brigadieră 
de la APACA, devenită 
apoi ajutor de maistru in 
fabrica la a cărei construc
ție participase ; același 
gind îl regăsesc la fosta 
ei ucenică, comunista Au
relia Bratu, exprimind, in 
fond, forța creativă im
presionantă a puternicului 
colectiv muncitoresc de la 
întreprinderea de confecții 
și tricotaje București.

RUGBI. La Alma Ata s-a dispu
tat meciul de rugbi dintre selecțio
natele U.R.S.S. șl României, contînd 
pentru Campionatul european. Intil- 
nirea s-a încheiat cu scorul de 
25—9 (13—3) in favoarea rugbiștilor 
sovietici.

ȘAH. O Cu o rundă înainte de în
cheierea turneului de șah de la 
Reykjavik, contînd pentru „Cupa 
mondială". în fruntea clasamentului 
se află marii maeștri sovietici Gări 
Kasparov și Aleksandr Beliavski cu 
cite 10.5 puncte, urmați de Tal (9.5 
puncte). Elvest. Hjartarson (cite 
9 puncte). Iusupov. Timann (8,5 
puncte) etc. ® Partida a 12-a a me
ciului pentru 'titlul mondial feminin 
de șah dintre Maia Ciburdanidze si 
Nana Ioseliani s-a încheiat remiză, 
la mutarea a 63-a. Scorul este 7—5 
în favoarea campioanei Maia Cibur
danidze. care. în partida a 13-a. va 
avea piesele albe. @ Cea de-a 8-a 
ediție a turneului de șah ..Memo
rialul Victor Ciocîltea". desfășurată 
în sala clubului I.T.B. (str. Lipscani 
21). s-a încheiat cu victoria candi
datului de maestru Ovidiu Nicolau 
(Electromagnetica București), cu 8 
puncte din 11 posibile, urmat de De- 
cebal Vlad (I.T.B.) si Stefan Monea 
(Locomotiva) cu cite 7,5 puncte.

HANDBAL. Competiția internațio
nală masculină de handbal de la 
Gattwaldov (Cehoslovacia) s-a în
cheiat cu victoria echipei R.F. Ger
mania (6 puncte), urmată in clasa
mentul final de formațiile Iugosla
viei (4 puncte), ‘Cehoslovaciei (2 
puncte) și Danemarcei (zero punc
te). în ultima zi a turneului : R.F. 
Germania — Danemarca 23—21 
(11—10) ; Iugoslavia — Cehoslovacia 
16—15 (9—8).

FOTBAL. în derbiul etapei a 26-a 
a campionatului de fotbal al 
U.R.S.S., Spartak Moscova — echi
pa ce va întîlni miine pe Steaua 
București în turul secund al „Cupei 
campionilor europeni" — a întrecut 
cu scorul de 1—0 (0—0) pe Dinamo 
Kiev. în clasament, cu 4 etape îna
inte de final, pe primul loc se află 
Dnepr (38 puncte), urmată de Di
namo Kiev și Spartak Moscova (cite 
35 puncte).

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA ..LOTO 2“ 
DIN 23

Extragerea
Extragerea 
Extragerea 
Fond total 

din care 15 709 
goria 1.

OCTOMBRIE 1988
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a
a 

de
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II- a : 22 45 27 71
III- a : 58 25 5 7 
cistiguri : 473 346 lei, 
lei. report la cate-
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GRECIA

Expoziție omagială consacrată României, 
președintelui Nicolae Ceaușescu

ATENA 24 (Agerpres). — în sala 
de festivități a Teatrului municipal 
din Pireu s-a deschis expoziția oma
gială de fotografii înfățișînd imagini 
din viata și activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, aspecte ale succeselor obținute 
de poporul nostru sub conducerea 
P.C.R., a secretarului său general, 
în edificarea socialistă a patriei.

Cu acest prilej a fost organizată și 
o bogată' expoziție de carte politică 
și științifică, la loc de frunte 
fiind expuse volumele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și ale tovarășei 
Elena Ceaușescu apărute in limba 
greacă. Sint expuse, de aseme
nea, lucrări reprezentative referi

„ZIUA NAȚIUNILOR UNITE"

Prin eforturi comune - spre, soluționarea 
problemelor stringente ale contemporaneității

NAȚIUNILE UNITE 24 (Ager
pres). — Luni a fost marcată „Ziua 
Națiunilor Unite", care amintește mo
mentul intrării in vigoare a Cartei 
O.N.U. și al înființării celui mai larg 
for mondial.

în mesajul dat publicității cu o- 
cazia „Zilei Națiunilor Unite", secre
tarul general al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, apreciază că după 
ani de evoluție in derivă și după 
un declin al cooperării multilatera
le. organizația mondială începe să-și 
reia locul ce îi revine pe scena in
ternațională, iar în problemele mon
diale se conturează o schimbare de 
orientare.

Constatând. că eforturile de conci
liere și de mediere desfășurate de 
O.N.U. au început să-și arate roa
dele, secretarul general reafirmă că 
Organizația Nâțiunilor Unite este In
stanța cea mai adecvată pentru tra
ducerea aspirațiilor de pace în a- 
corduri concrete, fiind indispensabil 
ca tendințele pozitive care au a- 
părut să fie întărite. Pentru aceas
ta este necesar ca toate statele 
membre să fie ferm hotărite în sus
ținerea acestei mișcări in direcția 
păcii, să consolideze recenta ame
liorare din relațiile internaționale și 
șă lărgească sfera de înțelegere 
care există asupra unor probleme de 
interes comun, pentru ca actualul 
climat de conciliere să nu se dove
dească efemer.

Cursa înarmărilor, conflictele re
gionale. generalizarea și agravarea 
sărăciei în numeroase părți ale lu
mii. tulburările sociale și creșterea 
violenței în diverse societăți, dete
riorarea mediului înconjurător —

{Apel la realizarea de noi progresej 
în domeniul dezarmării

, BONN 21 (Agerpres). — în lo- 
} calitatea Kassel s-au încheiat Iu- 
1 crările celui de-al Vll-lea forum 
> al organizației antirăzboinice „Ini- 
I țiativa de la Krefeld", la care au 
J luat parte cunoscute personalități 
1 ale vieții politice și obștești, oa- 
l meni de știință și pnlitanți pentru 
’ pace și dezarmare din R.F. Ger- 
ț mania. în documentul intitulat 
i „Apelul împotriva noii .reinar-

A intrat în tradiție ca în fiecare 
an la 24 octombrie, ziua adoptării, 
in 1945, a Cartei O.N.U., să fie mar
cată „Ziua Națiunilor Unite", ziua 
creării celui mai larg for mondial, 
menit să slujească apărării păcii, 
cooperării și înțelegerii intre state. 
In aceeași zi se marchează „Ziua 
mondiala de informare asupra dez
voltării" și incepe „Săptămîna mon
dială a dezarmării", pornindu-se toc
mai de la importanța deosebită pe 
care dezarmarea si dezvoltarea le 
au în ansamblul activității Națiu
nilor Unite.

Creată la sfirșitul celui de-al doi
lea război mondial, ca expresie a 
intereselor și aspirațiilor tuturor po
poarelor, Organizația Națiunilor Uni
te și-a propus drept scop menține
rea păcii și securității generale, dez
voltarea de relații prietenești, intre 
națiuni, conlucrarea dintre ele pen
tru soluționarea marilor probleme 
economice, sociale, culturale și uma
nitare ale lumii contemporane. De-a 
lungul celor peste patru decenii de 
activitate, O.N.U. s-a dezvoltat con
tinuu. numărul statelor membre 
crescind de la 51 in 1945 la 159 in 
prezent. în această perioadă, mai 
ales după ce au fost înlăturate pie
dicile artificiale spre universalita
tea organizației ridicate de adepți 
ai războiului rece, O.N.U. a ju
cat un rol pozitiv tot mal aC- 
tiv in rezolvarea unora din pro
blemele importante ridicate la or
dinea zilei de evoluția vieții inter
naționale, Pot fi, astfel, evocate se
siunea Adunării Generale din 1960, 
care a aprobat istorica Declarație 
asupra acordării independenței țări
lor și popoarelor supuse dominației 
coloniale, sesiunile speciale ale Adu
nării Generale consacrate dezarmă
rii. sesiunea, specială in legătură cu 
instaurarea noii ordini economice 
internaționale. diferite conferințe 
mondiale privind . dezvoltarea știin
ței, tehnologiei, comerțului, alimen
tației și altele, în toate aceste pri
lejuri fiind adoptate rezoluții im
portante. Trebuie spus însă că, da
torită unor cauze multiple, organi
zația nu a acționat întotdeauna la 
nivelul întregului său potențial pen
tru rezolvarea efectivă a unor pro
bleme de însemnătate cardinală.

Pornind tocmai de la asemenea re
alități, de la situația actuală, com
plexă și contradictorie, România, 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
militat și militează cu consecvență 
pentru ca organizația mondială sâ-și 
îndeplinească in condiții cit mai 
bune misiunea ce-i revine, să răs
pundă pe deplin așteptărilor po
poarelor. In spiritul unei înalte 
răspunderi față de destinele păcii și 
securității internaționale, țara noas
tră a inscris necesitatea sporirii ro

toare la istoria, cultura și economia 
României, la făurirea statului natio
nal unitar român prin grandiosul 
act istoric de la 1 Decembrie 1918.

La inaugurare a luat cuvîntul 
Andreas Andrianopoulos, primarul 
orașului Pireu, deputat în parlamen
tul elen, care, după ce a relevat 
realizările obținute de România, a 
evidențiat bunele relații de prietenie, 
colaborare și bună vecinătate dintre 
Grecia și România, subliniind nece
sitatea dezvoltării lor in continuare. 
Au participat membri ai parlamen
tului elen, reprezentanți ai partide
lor politice, membri ai Consiliului 
municipal al orașului Pireu, repre
zentanți ai cercurilor de afaceri, oa
meni de, știință șl cultură.

toate aceste probleme ilustrează cu 
acuitate elementele de pericol, de 
instabilitate și de suferințe umane 
inerente situației mondiale actuale. 
Ca urmare, se impune să fie între
prinse o gamă largă de acțiuni, 
înainte de a se putea afirma că re
lațiile internaționale sint ferm an
gajate pe calea pe care o reclamă 
în prezent evoluția societății — se 
arată în încheierea mesajului lui 
Perez de Cuellar.

în mesajul președintelui actualei 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U., — a 43-a — Dante Caputo, se 
subliniază că, în prezent, sint create 
condițiile pentru promovarea dialo
gului și cooperării, pentru instaura
rea unei noi gindiri politice. A de
venit tot mai evident și tot mai ac
ceptat faptul că intr-o confruntare 
militară nuciearâ nu pot exista in- 
vingători, fiind pusă sub semnul în
trebării însăși supraviețuirea omeni
rii. Relevind necesitatea creșterii 
rolului O.N.U. în viața internaționa
lă, mesajul arată că organizația 
mondială poate stimula progresul în 
rezolvarea unor probleme grave, a 
căror continuare ar nune in pericol 
obiectivele comune ale păcii și secu
rității. între acestea, in mesaj sint 
menționate stările conflictuale din 
diferite regiuni ale lumii, foametea, 
sărăcia si bolile, deteriorarea me
diului ambiant. Un alt mare obiectiv 
al O.N.U. este dezvoltarea. O.N.U. 
— se arată în mesaj — poate deveni 
cadrul unor intense negocieri vizînd 
soluționarea problemelor economice 
și financiare ale omenirii.

. mări", participanții au chemat gu- î 
vernul R.F.G., guvernele altor țări 1 
membre ale N.A.T.O. să-și aducă i 
o contribuție reală la realizarea'de 
noi progrese in domeniul dezar- ț 
mării. Strategia așa-numitei descu- i 
rajări nucleare este incompatibilă 1 
cu promovarea unei ample colabo- l 
rări Est-Vest in scopul consolidă- 
rii păcii și securității — se arată ) 
in document. 1

lului O.N.U. în viața internațională, 
in abordarea și soluționarea proble
melor fundamentale ce confruntă 
contemporaneitatea ca una din pre
ocupările centrale ale politicii sale 
externe. „România — arăta președin
tele NICOLAE CEAUȘESCU — se 
pronunță cu hotărîre pentru creș
terea rolului Organizației Națiu
nilor Unite si al altor orga
nisme Internationale în soluționa
rea democratică, pe baza drep
tului internațional, a tuturor pro
blemelor mondiale, cu participa
rea tuturor statelor lumii, și îndeo
sebi a celor mici și mijlocii, a sta
telor nealiniate și a celor în curs de 

UN IMPERATIV MAJOR AL LUMII CONTEMPORANE

Creșterea rolului O.N.U. în înfăptuirea 
idealurilor de pace, independentă 

și progres ale popoarelor
dezvoltare, care sint vital interesate 
în politica de 1 independență, liber
tate și pace". Unui asemenea țel 
i-a slujit, susținuta activitate des
fășurată de țara noastră la O.N.U. in , 
cele peste trei decenii de cind este 
membră a organizației. Unui aseme
nea țel ii slujesc importantele iniția
tive prezentate de țara noastră și la 
actuala sesiune a Adunării Generale. 
„Considerentele și propunerile 
României, concepția și inițiativele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la dezarmare, Ia celelalte 
probleme ale vieții internaționale" 
prezentate actualei sesiuni a Adună
rii Generale a O.N.U., și care s-au 
bucurat de un larg ecou pozitiv, re
prezintă o nouă ilustrare a preocu
pării consecvente a țării noastre pen
tru sporirea rolului și contribuției 
organizației mondiale în viața in
ternațională.

Așa cum s-a arătat, la 24 octom
brie a început „Săptămîna mondială 
a dezarmării", acțiune care, ținind 
seama de situația existentă în lume, 
de continuarea cursei înarmărilor, 
prin perfecționarea și crearea de 
noi arme nucleare, capătă o semni
ficație aparte. De altfel, promovarea

MANIFESTĂRI DEDICATE ZILEI ARMATEI 

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Cu prilejul aniversării Zilei Armatei Republicii Socialiste România, 

în diferite țări ale lumii au avut loc manifestări, in cadrul cărora au 
fost scoase in evidență lupta eroică a ostașilor noștri in cursul celui 
de-al doilea război mondial, contribuția armatei române la infringerea 
fascismului, la eliberarea teritoriului României și a teritoriului altor 
țări din Europa. Au fost relevate, totodată, participarea armatei române 
la edificarea socialismului in patria noastră, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, creșterea gradului de pregătire de luptă și politică 
pentru apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului, a independen
tei și integrității teritoriale a patriei.

La Muzeul central din Moscova 
al Forțelor Armate ale U.R.S.S. a 
avut loc vernisajul unei expoziții 
documentare de fotografii. Sitit 
prezentate fotografii, documente, 
lucrări și alte materiale care pun 
în lumină principalele momente ale 
participării armatei române, ală
turi de armata sovietică, la infrin
gerea fascismului, actele de eroism 
ale ostașilor români in luptele pen
tru eliberarea teritoriului țării 
noastre, al Ungariei si Cehoslova
ciei. aportul material si uman im
portant al României la zdrobirea 
mașinii de război hitleriste, preocu
pările partidului și statului nos
tru pentru pregătirea și înzestrarea 
corespunzătoare a forțelor noastre 
annate.

La loc de frunte în cadrul ex
poziției se află lucrări din operele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in
clusiv volume privind doctrina mi
litară a României socialiste.

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej s-âu relevat semnificațiile 
evenimentului, tradițiile glorioase 
de luptă ale armatei române pen
tru libertatea și neatirnarea pa
triei, cronica bogată a frăției de 
arme româno-sovietice.

Au luat parte reprezentanți ai con
ducerii Ministerului Apărării și Di
recției Politice Principale a Arma
tei și Flotei Maritime Militare ale 
U.R.S.S., ai unor întreprinderi și 
organizații de masă și obștești.

La Academia de științe militare 
a Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, din Beijing, a avut loc o 
adunare festivă organizată de Mi
nisterul Apărării Naționale al R.P. 
Chineze.

Au fost evocate lupta armatei 
române alături de celelalte forțe 
patriotice, sub conducerea P.C.R.. 
pentru eliberarea patriei și contri
buția sa la victoria asupra fascis
mului.

S-au evidențiat legăturile de prie
tenie între militarii forțelor armate 
ale celor două țări, componente ale 
ansamblului bunelor relații tradi
ționale dintre România șj China.

Au fost prezențț membri ai con
ducerii Academiei, șefi ai principa
lelor direcții de studii și cercetare, 
cadre superioare și militari.

Din partea organelor locale de 
partid si de stat si a Ambasadei 
române la Praga au fost depuse 
coroane de flori la monumentele 
eroilor români din Zvolen, Krome- 
riz. Brno, Havlichu Brod. Ilumpo- 
lec. căzuți în luptele pentru elibe

Regimul rasist sud-african
intensifică

PRETORIA 24 (Agerpres). — Alte 
trei persoane de culoare din Africa 
de Sud au fost ucise. in cursul zilei 
de duminică in suburbiile Hammers- 
dale și Kwamashu ale orașului Dur
ban, din provincia Natal. Poliția re
gimului rasist a deschis focul îm
potriva participanților la o adunare 
de protest împotriva apartheidului — 
informează agențiile de presă.

LONDRA 24 (Agerpres). — O am
plă demonstrație încheiată cu un 
miting împotriva apartheidului s-a 

dezarmării constituie o cauză su
premă a Organizației Națiunilor 
Unite, care a fost și este chemată 
să depună toate eforturile pentru 
rezolvarea acestei probleme funda
mentale a zilelor noastre. Cu toate 
că sesiunea specială din vara aces
tui an s-a încheiat fără adoptarea 
de hotăriri în problemele dezarmă
rii, ea a demonstrat totuși cu pu
tere hotărirea marii majorități a 
statelor de a se pune capăt politicii 
de înarmare, de a se trece cu fer
mitate, pînă nu este prea târziu, la 
măsuri concrete de dezarmare. Evi
dențiind că interesele păcii și secu
rității internaționale cer ca Organi

zația Națiunilor Unite să pună în 
valoare bogăția de propuneri și idei 
prezentate de toate statele la sesiu
nea specială, să crească rolul O.N.U. 
în continuarea și finalizarea proce
sului multilateral de dezarmare, țara 
noastră a avansat actualei sesiuni a 
Adunării Generale o serie de iniția
tive concrete în acest domeniu, cum 
ar fi: definitivarea si adoptarea, de 
către O.N.U. a unui program global 
de dezarmare nucleară și generală, 
cu luarea in considerare a propune
rilor prezentate de toate statele la 
recenta sesiune specială; lansarea de 
către Adunarea Generală a unei che
mări adresate U.R.S.S. și S.U.A. de 
a încheia, în cel mai scurt timp, tra
tatul privind reducerea cu 50 la sută 
a armamentelor lor nucleare strate
gice ; interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară și oprirea procesului 
de perfecționare a acestor arme, de 
dezvoltare a unor noi tehnologii mi
litare și arme de distrugere în masă; 
oprirea extinderii cursei înarmărilor 
în spațiul cosmic și adoptarea de 
măsuri care să conducă la renun
țarea la militarizarea Cosmosului 
și să asigure folosirea acestuia ex
clusiv în scopuri pașnice ; interzi- 

rarea Cehoslovaciei de sub domi
nația fascistă.

Au fost arborate drapelele Româ
niei și Cehoslovaciei și au fost in
tonate imnurile de stat ale celor 
două țări.

. Au participat reprezentanți ai 
conducerii organelor locale de 
partid și de stat, militari, pionieri, 
oameni ai muncii.

La Nitra a fost organizată o în
tâlnire a_ reprezentanților ambasa
dei române cu cadrele și elevii 
unui liceu militar.

La monumentele si cimitirele e- 
roilor români căzuți în luptele pen
tru eliberarea Ungariei de sub fas
cism, de la Nyieregyhaza, Hajdu- 
boszormeny. Miskolc și Gyor. au 
fost depuse coroane de flori de că
tre atașatul militar și aero al țării 
noastre la Budapesta.

în cadrul adunărilor festive or
ganizate în două garnizoane ale 
Armatei Populare a R.P. Ungare, 
au fost evocate participarea tării 
noastre la infringerea fascismului, 
viata de astăzi a militarilor Arma
tei Republicii Socialiste România 
și marile realizări obținute de po
porul român in construcția socia
lismului.

Ministerul Apărării Naționale al 
R. D. Germane a organizat o în
tâlnire a atașatului militar român 
cu cadrele și militarii dintr-o mare 
unitate a Marinei Populare a 
R.D.G.

Cu acest prilej au fost reliefate 
importanta evenimentului, precum 
și realizările remarcabile ale po
porului român în edificarea socie
tății socialiste, in mod deosebit 
după Congresul al IX-lea al P.C.R.

A fost organizată o expoziție de 
carte social-politică. la loc de frun
te fiind expuse volume din opere
le tovarășului Nicolae Ceausescu.

La Belgrad a avut loc o întâl
nire a atașatului militar aero și na
val român în R.S.F. Iugoslavia cu 
militarii și cadrele din Centrul de 
instrucție pentru pregătirea de apă
rare a structurilor civile.

Au fost evocate, cu acest prilej, 
semnificația evenimentului. Contri
buția României la războiul antihi
tlerist, precum și relațiile de prie
tenie și colaborare ce s-au sta
tornicit între armatele celor două 
țări.

A fost prezentat un film docu
mentar românesc, redind aspecte 
din pregătirea de luptă și politică 
a militarilor din armata noastră.

(Agerpres)

represiunile
desfășurat în orașul Cardiff (comi
tatul Walles).

în instituția apartheidului au apă
rut fisuri, dar este necesară elimi
narea acestui fenomen din toate do
meniile vieții sud-africane — politi
că, economie, invățămînt. ocrotirea 
sănătății și sport, a declarat la mi
ting Niel Kinnock, liderul Partidului 
laburist. Numai instituirea de 
sancțiuni cuprinzătoare împotriva 
R.S.A. poate forța regimul de la 
Pretoria să renunțe la politica de a- 
partheid. a apreciat liderul Partidu
lui laburist.

cerea și lichidarea armelor chimice, 
în strînsă legătură cu acțiunile și 
măsurile de reducere și eliminare a 
armamentelor nucleare ; reducerea 
bugetelor militare, inclusiv prin mă
suri unilaterale pe bază de exemplu 
reciproc ; trecerea la reducerea sub
stanțială a efectivelor, armamentelor 
convenționale și cheltuielilor mili
tare ; începerea în cursul acestui an 
a negocierilor de dezarmare conven
țională in Europa.

Cu aceeași stringență se impune 
adoptarea de măsuri și inițiative 
hotărite în direcția soluționării con
flictelor existente in diferite regiuni 
ale lumii, exclusiv prin mijloace

pașnice. România socialistă se 
pronunță cu toată fermitatea pentru 
eliminarea forței din relațiile inter
naționale, pentru rezolvarea tuturor 
problemelor litigioase numai pe cale 
politică, prin tratative, pornindu-se 
de la necesitatea respeotării neabă
tute a dreptului fiecărui popor la 
independență, la dezvoltare liberă, 
fără nici un amestec in treburile in
terne.

Constituie, desigur, o realitate 
Îmbucurătoare implicarea și contri
buția tot mai efectivă pe care O.N.U. 
a adus-o în ultimul timp în direcția 
unor abordări noi, constructive a 
stărilor conflictuale din diferite zone 
ale lumii, cum ar fi Afganistanul, 
războiul dintre Iran și Irak, situa
țiile din sudul și nord-vestul Africii, 
din Cipru și altele. însuși faptul că 
Premiul Nobel pentru pace din acest 
an a fost conferit Forțelor de pace 
ale O.N.U. reprezintă o recunoaș
tere a contribuției forului mondial 
la cauza menținerii păcii și întăririi 
securității internaționale.

După cum este cunoscut. încă din 
1979. cînd pe ordinea de zi a Adu
nării Generale a O.N.U. a fost în
scris. la propunerea României,

• Puternice ciocniri între 
populația palestiniană și tru
pele israeliene în Cisiordania 
și Gaza ® Atacuri în sudul 

Libanului
Puternice incidente între manifes- 

tanți palestinieni și trupe de ocupa
ție ale Israelului au avut loc în ul
timele 24 de ore în Cisiordania și 
Gaza. După cum informează sursele 
locale, citate de agențiile de presă, 
cele mai puternice ciocniri între cele 
două părți s-au produs la Ramallah, 
Rafah și in zona taberelor de refu- 
giați palestinieni de la Al-Arub, Al- 
Amari. Deir El Balah și Al-Barig. 
Potrivit unui prim bilanț al victi
melor, difuzat luni, reluat de agen
ția MENA, un demonstrant a fost 
ucis, iar alți 42 răniți.

în toate localitățile unde au avut 
loc incidente, străzile s-au transfor
mat in adevărate cimpuri de luptă, 
cu baricade instalate de palestinieni. 
După încetarea incidentelor. pe 
străzi au apărut vehicule blindate și 
patrule ale autorităților militare de 
ocupație. (Agerpres)

BEIRUT 24 (Agerpres). — Forțele 
militare israeliene de ocupație, îm
preună cu elemente din așa-numita 
Armată a Libanului de sud, creată 
de Israel, au atacat mai multe o- 
biective in zona de sud a Libanului, 
unde au primit o puternică ripostă 
din partea grupărilor rezistenței — 
informează agenția KUNA. Totodată, 
avioane și nave ale . Israelului au 
întreprins raiduri și misiuni de luptă 
in apropiere de orașele Nabatyeh, 
Tir, Saida și taberele de refugiați 
palestinieni — toate situate in sudul 
Libanului.

Xn zona de coastă Qasimiyah, două 
vedete israeliene au deschis focul, 
acțiunea fiind contracarată de ba
teriile de coastă ale forțelor libaneze 
din rezistență.

BAGDAD 24 (Agerpres). — In 
cursull unei conferințe de presă care 
a avut loc la Bagdad, după întâl
nirea tripartită de la Aqaba, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a arătat că 
aceasta a fost prietenească și pozi
tivă, în cadrul ei fiind stabilite 
principiile noilor relații dintre Ior
dania și O.E.P. întâlnirea tripartită 
— a spus el — a trasat marile linii 
ale procesului de pace, prevăzînd în 
esență organizarea unei conferințe 
internaționale de pace în Orientul 
Mijlociu, și a analizat alte proble
me importante, cum ar fi viitoarea 
reuniune a Consiliului Național Pa
lestinian . și prezentarea cauzei par 
lestiniene la O.N.U., menționează 
agenția MENA.

TRATATIVELE ÎN PROBLEMA 
CIPRIOTĂ

NICOSIA 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Ciprului, Ghiorghios Vassi- 
liou. și liderul comunității turco-ci- 
priote. Rauf Denktaș. au avut luni 
noi convorbiri consacrate diferitelor 
aspecte ale problemei cipriote. Tra
tativele s-au desfășurat, ca și in 
cazul rundelor precedente, la reșe
dința și în prezența lui' Oscar 
Camillon. reprezentant special al se
cretarului general al O.N.U.

Prima rundă de negocieri a avut 
loc la 15 septembrie. Agenția ci
priotă de presă C.N.A. precizează că 
președintele Vassiliou și Rauf 
Denktaș vor sosi luna viitoare la 
New York, unde vor analiza, îm
preună cu secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, pro
gresele înregistrate pînă acum în ne
gocierile de la Nicosia.

punctul privind „Reglementarea paș
nică a diferendelor dintre state", 
tara noastră a prezentat o serie de 
propuneri si initiative valoroase, 
în acest sens, inițiativa privind crea
rea în cadrul O.N.U. a unui or
ganism special pentru bune oficii, 
mediere și conciliere a pornit, toc
mai de la necesitatea valorificării 
posibilităților pe care le oferă O.N.U., 
ca forul internațional cel mai larg 
și mai reprezentativ, în vederea pre
venirii și soluționării pe cale politică, 
pe baze juste și durabile, a con
flictelor dintre state. Țara noastră 
consideră că in prezent este necesar 
ca Adunarea Generală să elaboreze 
mandatul pe baza căruia să se fruc
tifice această inițiativă. De aseme
nea, România este de părere că 
trebuie să se continue activitatea de 

.identificare și clarificare a elemen
telor care să stea la baza elaborării 
unui document internațional privind 
dezvoltarea ți întărirea bunei vecină
tăți in relațiile dintre state.

Preocupată în mod profund de 
situația economică mondială, care 
continuă să se înrăutățească, de 
agravarea situației țărilor în curs de 
dezvoltare, ale căror datorii externe 
au depășit o mie de miliarde de do
lari, și pornind de la faptul că pro
blemele economiei mondiale nu pot 
fi rezolvate numai de cîteva țări, ci 
impun participarea activă a tuturor 
statelor. România a propus ca, pe 
baza unei evaluări aprofundate a 
modului în care și-au găsit aplicare 
Declarația și Programul dei acțiune 
privind instaurarea noii ordini eco
nomice internaționale, precum și 
Carta drepturilor și îndatoririlor 
economice ale statelor, să fie 
elaborate direcțiile principale de ac
țiune ale O.N.U. în problematica 
economică mondială, în perspectiva 
anului 2000. în același timp, țara 
noastră a cerut ca Adunarea Gene
rală să lanseze chemarea către toate 
statele să se angajeze în negocieri 
reale în cadrul O.N.U., la care să 
participe, in condiții de deplină ega
litate, atât țările dezvoltate, cit și 
cele în curs de dezvoltare, pentru 
soluționarea problemelor grave din 
economia mondială, pentru lichidarea 
subdezvoltării și făurirea unei noi 
ordini economice mondiale.

Apreciind că O.N.U. poate și tre
buie să joace un rol mai important 
și, îndeosebi, mai eficient în soluțio
narea tuturor acestor probleme ma
jore cu care se confruntă omenirea, 
prin folosirea din plin a posibilități
lor de care forumul mondial dispune, 
România socialistă este ferm hotări- 
tă să-și aducă in continuare contri
buția la toate acțiunile avind drept 
țel făurirea unei lumi a păcii, co
laborării și înțelegerii, in care fiecare 
națiune să se poată dezvolta liber și 
independent.

Radu BOGDAN

Chemările C. C. al P. C. U. S.
cu prilejul împlinirii a 71 de ani

de Ia Marea Revoluție Socialistă din Octombrie
MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 

Moscova au fost date publicității 
chemările C.C. al P.C.U.S. cu oca
zia celei de-a 71-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie — transmite agenția
T. A.S.S. Documentul cheamă oame
nii muncii sovietici să transpună in 
viață hotărîrile celui de-al XXVII- 
lea Congres si ale Conferinței unio
nale ale P.C.U.S.. să întărească 
coeziunea popoarelor U.R.S.S.. să ia

Proiect de modificare
MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 

Moscova a fost dat publicității spre 
a fi supus dezbaterii publice, pro
iectul de modificare a Constituției
U. R.S.S. — transmite agenția 
T.A.S.S. Se prevede, printre altele, 
crearea unui nou organ suprem al 
puterii de stat — Congresul deputa- 
ților populari al U.R.S.S., in prero
gativele exclusive ale acestuia in- 
trind adoptarea Constituției, aproba
rea de hotăriri cu privire la com-

Conferința națională a Partidului Unității Socialiste
din Noua Zeelandă

WELLINGTON 24 (Agerpres). — 
La Wellington s-au încheiat lucrări
le celei de-a V-a Conferințe națio
nale a Partidului Unității Socialiste 
din Noua Zeelandă, care a analizat 
situația economică și politică din 
țară, probleme legate de participa
rea activă a comuniștilor și a tutu
ror forțelor politice progresiste la 
lupta pentru pace și dezarmare.

Conferința a hotărît să supună 
unei ample dezbateri programul 
partidului in noua sa. redactare și

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

I O DELEGAȚIE PARLAMEN
TARĂ ROMANĂ, condusă de Iosif 

ISzasz. vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, a întreprins o 
vizită de prietenie în Peru, la in- 

Ivitatia parlamentului acestei țări. 
La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de primul viceore-

I ședințe al Republicii Peru. Luis 
Alberto Sanchez.

CONVORBIRI. Luni, la Moscova,

Iau început convorbirile dintre 
Mihail Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și cancelarul federal al

| R.F.G., Helmut Kohl, care în
treprinde o vizită oficială în

| U.R.S.S., la invitația oonduoerii 
sovietice. în cadrul întâlnirii au
fost abordate probleme ale relați-

. ilar dintre cele două țări și unele 
aspecte ale actualității interna-

I țtonale.J
PRIMIRE. Premierul Consiliului 

| de Stat al R.P. Chineze, Li Peng, 
l-a primit pe Mohammad Hussein

■ Lavasani, adjunct al ministrului 
iranian de externe, trimis special

I al Iranului în China. Premierul 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze

I a exprimat satisfacția față de ac
ceptarea de către Iran și Irak a re
zoluției 598 a Consiliului de Securi-

Itațe^ speranța in transpunerea de
plină în viață a acesteia și în rea
lizarea unei păci trainice în Golf.

NEGOCIERI. La Paris s-au în- 
I cheiat fără rezultate negocierile 

dintre primul ministru francez. 
I Michel Rocard. și reprezentanții 

principalelor centrale sindicale, care 
au organizat in ultima perioadă un 
puternic val de greve. în centrul 

I atenției consultărilor s-au aflat 
| conflictul social din serviciile pu

blice și cererile personalului din ș.- 
| cest sector de activitate privind 

imbunătățirea condițiilor de mun- 
1 că și viată.

PREGĂTIRI ELECTORALE. La 
I Islamabad au fost date publicității 

listele de candidați ai partidelor 
I politice și alianțelor pentru alegeri- 
| le parlamentare din 16 noiembrie. 

Pentru ocuparea celor 217 locuri 
. ale Adunării Naționale, Camera in

ferioară a parlamentului pakista- 
I nez, s-au inscris 1 370 candidați. Se 

precizează că cele 20 de locuri de 
I deputat rezervate femeilor vor fi 

ocupate după prima sesiune parla
mentară in noua componență.

DECLARAȚIE. Comisarul pentru 
I credite, investiții si finanțe ale Co

munității Economice (vest-)Euro- 
I pene. Abel Matutes. a cerut Japo- 
I niei să renunțe la barierele comer

ciale protecționiste. într-o declara- 
I ție făcută la Tokio, el a arătat că 
J un proces real de cooperare dintre 

C.E.E. și Japonia impune ca aceas
ta din urmă să-și deschidă piața 
internă pentru mărfurile europene. 

In urma referendumului desfășurat recent in Chile s-a intensificat lupta 
populară pentru revenirea la democrație, dar manifestațiile în acest sens 
continuă să fie reprimate de autorități. Fotografia înfățișează manifestanți 

atacați de poliție în capitala țării

narte activă la procesele de înnoire 
a sistemului politic, la ridicarea ro
lului sovietelor, la democratizarea 
tuturor domeniilor vieții societății 
sovietice.

Este transmis, de asemenea, un 
călduros salut popoarelor statelor 
socialiste, partidelor comuniste si 
muncitorești, tuturor forțelor sociale 
care luptă pentru pace si progres, 
pentru libertate si democrație, pen
tru eliminarea pericolului unui 
război nuclear.

Constituției U.R.S.S.
ponența U.R.S.S. sau a structurii na
tional-administrative. stabilirea di
recțiilor fundamentale ale politicii 
interne si externe a. țării, alegerea 
și numirea in unele funcții supre
me de stat. Organul legislativ per
manent al puterii de stat va îi So
vietul Suprem al U.R.S.S. Se pre
conizează. de asemenea, crearea pos
tului de președinte al Sovietului Su
prem al U.R.S.S., cea mai înaltă 
funcție în statul sovietic.

să convoace o conferință specială 
pentru adoptarea acestuia. Totoda
tă, conferința a hotărît să desem
neze candidați proprii sau împreu
nă cu alte formațiuni politice de 
stânga în toate alegerile ce se vor 
desfășura în țară.

în declarația politică este eviden
țiată necesitatea intensificării luptei 
pentru pace. Președinte național al 
partidului a fost ales George 
Jackson, președinte — Kenneth Dou
glas, iar secretar general — Marlyn 
Trucker.

REUNIUNE A.O.P.E.C. în Ku
weit s-a dfesfășurat o reuniune a 1 
Comitetului Executiv al Organiza- 
ției Țărilor Arabe Exportatoare de I 
Petrol (A.O.P.E.C.), în cursul căreia I 
s-a analizat situația producției pe
troliere a statelor membre și posi- I 
bilitățile extinderii cooperării din- I 
tre ele.

PLATFORMĂ. Partidul National I 
Unit, de guvernământ, din Sri I 
Lanka a dat publicității platforma 
electorală. în vederea alegerilor I 
prezidențiale care vor avea loc la I 
19 decembrie. In document se ara
tă că. pe Plan intern, scopurile . 
principale ale activității partidu- I 
lui sint restabilirea ordinii și com- • 
baterea sărăciei. Pe plan extern, 
se au în vedere continuarea unei | 
politici independente, acțiuni în fa- | 
voarea dezarmării generale si tota
le. apărarea suveranității și inte- i 
grității teritoriale a țării. Este ex- I 
primat angajamentul de a se res- • 
pecta și pe viitor principiile mișcă
rii de nealiniere și ale Cartei I 
O.N.U. '

SESIUNE. în orașul Howard, din i 
statul australian Tasmania, se des- I 
fășoară lucrările celei de-a Vil-a 1 
sesiuni a Comisiei internaționale 
pentru conservarea resurselor fau- I 
nei si florei maritime a Antarcticii. | 
Sint examinate măsurile pentru 
conservarea și utilizarea rațională | 
a faunei din Antarctica, precum și 1 
problemele legate de elaborarea l 
unui sistem de inspecție și control 
asupra pescuitului antarctic. Iau I 
parte reprezentanți din 24 de state | 
și observatori reprezentând cinci 
organizații internaționale. i

ATENTAT ÎN ULSTER. Un nou < 
act de violentă s-a produs la Bel
fast simbătă noaptea, cind o bom- 1 
bă a explodat la intrarea unei clă- | 
diri. in timp ce o patrulă militară 
britanică se afla în apropiere. Trei I 
persoane civile au fost rănite, 
anunță un comunicat al poliției. 1

REPRESIUNI ÎN PARAGUAY. I 
în continuarea campaniei de re- | 
presiuni declanșate împotriva per
soanelor care se opun regimului I 
dictatorial al generalului Alfredo I 
Stroessner, in Paraguay a fost a- 1 
restat Luis Nogues. unul din lide
rii Partidului Democrat-Crestin. de 
opoziție. •

URAGANUL ,JOAN" a provocat I 
în regiunile centro-americane | 
moartea a peste 70 de persoane, 60 
fiind date dispărute, iar 200 000 ră- . 
minind fără locuințe. Au fost dis- I 
truse culturi agricole, căi de cornu- I 
nicații și locuințe, cele mai mari 
pierderi umane și materiale înre- I 
gistrindu-se in Nicaragua. Totodată, | 
în Salvador a fost declarată starea 
de urgență. Din cauza întreruperii l 
comunicațiilor in unele zone, auto- I 
ritățile din țările afectate nu pot 1 
estima cu precizie numărul vieți- . 
melor și valoarea distrugerilor, |
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