CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale
In temeiul articolului 54 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională în a șasea sesiune a celei de-a opta
legislaturi în ziua de 12 noiembrie 1982, ora 10.
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în spiritul tradiționalelor relații de colaborare româno-elene, ieri a început

PENTRU RECOLTE SUPERIOARE IN ANUL VIITOR:

VIZITA fflCM I MEIfflE A PRIMULUI MINISTRU AL REPUBLIC» ILENE. «MS PAPANDREU

Arături adinei de toamnă
pe toate suprafețele!

începerea coowMor oliciale intre preefiitie Nicolae Ceausescu
si primi ministru Andreas Papandreu
La Palatul Consiliului de Stat au
început, marți, 2 noiembrie, convor
birile oficiale între președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae
Ceaușescu, și primul ministru al Re
publicii Elene, Andreas Papandreu.
La convorbiri participă :
Din partda română — Constantin
Dăscălescu, prim-ministru al guver
nului, Ștefan Voitec, vicepreședinte
al Consiliului de Stat, Gheorghe
Petrescu, viceprim-ministru al guver
nului, Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe, Vâsile Pungan, mi
nistru secretar de stat, consilier al
_F-p^edintelui Republicii, Constantin
eâ, consilier al președintelui Re
publicii, Ion Nicolescu, prim-adjunct
al ministrului transporturilor și tele
comunicațiilor, Ion Stanciu, adjunct
al ministrului comerțului exterior și
cooperării economice internaționale.
Ion Brad, ambasadorul țării noastre
la Atena. Romulus Neagu, director în
Ministerul Afacerilor Externe.
Din partea elenă — Iannis Pottakis,
ministru supleant al economiei națio
nale, Dimitris Marudas, ministru ad
junct pentru presă și informații la
președinția guvernului, Karolos Papulias, ministru adjunct în Ministerul
Afacerilor Externe, Costas Aslanis,
ministru adjunct în Ministerul Trans
porturilor, Michel Cottakis, ambasa
dorul Greciei la București. Georges
Michel Mazarakis, director in Minis
terul Afacerilor Externe, Christos
Mahairitsas, director genera! al cabi
netului diplomatic al primului minis
tru, Yannis Papanicolau, consilier
economic al primului ministru, An
gela Kokkola, director al cabinetului
primului ministru, Elie Clis. consilier
la Ambasada Greciei la București.
In timpul convorbirilor s-a subli
niat că vizita primului ministru al
Republicii Elene este o nouă expresie
a buhelor. relații dintre . țările și poc
itoarele noastre, -o ilustrare a dorinței
comune de a găsi noi căi și posibi
lități de dezvoltare. în continuare, pe
multiple planuri, a tradiționalelor
raporturi româno-elene. A fost expri
mată convingerea că vizita se va
înscrie, prin rezultatele sale, ca un
nou moment însemnat în întărirea
prieteniei și colaborării dintre Repu
blica Socialistă România și Republica
Elenă, dintre poporul român si po
porul elen.
Cu încrederea că înțelegerile la
care se va ajunge vor deschide noi
perspective relațiilor dintre România
și Grecia. președintele Nicolae
Ceaușescu și primul ministru Andreas
Papandreu au înceout convorbirile
oficiale, care’ prilejuiesc o analiză
cuprinzătoare a Stadiului' colaborării
dintre cele două țări, precum și un
larg schimb de păreri in probleme
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actuale ale vieții politice internațio
nale.
în acest cadru, s-au evocat cu sa
tisfacție relațiile tradiționale românogrecești. de strînsă prietenie, con
lucrare și întrajutorare. în lupta co
muna pentru independență și o viață
liberă, relații care au cunoscut, in
ultimii ani. o evoluție mereu ascen

dentă si rodnică. Au fost evidențiate,
in acest sens, progresele importante
înregistrate în cooperarea economică,
tehnico-știintifică. precum si in sfera
schimburilor comerciale. Totodată,
s-a apreciat că rezultatele obținute,
ca și potențialul economic în conti
nuă creștere al celor două țări
creează premise favorabile pentru o

DINEU OFICIAL OFERIT DE PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
IN ONOAREA PRIMULUI MINISTRU ANDREAS PAPANDREU
Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a oferit, marți, la Palatul Consiliu
lui de Stat, un dineu oficial în onoa
rea primului ministru al Republicii
Elene, Andreas Papandreu.
La dineu au participat tovarășii :
Constantin Dăscălescu. Gheorghe
Oprea. Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu. Ilie
Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan Anei-ei.
Miu Dobrescu, Petru Enache, Mihai

Gere, Nicolae Giosan, Constantin
Olteanu, Ion Ursu. Richard Winter,
Gheorghe Petrescu, viceprim-rpinistru al guvernului, miniștri, conducă
tori de instituții centrale, de organi
zații de masă și obștești, personalități
ale- vieții noastre științifice, și cul
turale.
Au luat parte, de asemenea, Iannis
Pottakis. Dimitris Ma-udas. Karo’os
Păpulias, Costas Aslanis, celelalte
persoane oficiale care il însoțesc pe

Toastul preseilMui
Nicolae Ceausescu
Stimate domnule prim-ministru al Greciei,
Stimați oaspeți și prieteni greci,
Stimați tovarăși ți prieteni,

Aș dori să exprim bucuria mea, a cdnducerii statului
român pentru vizita pe care o faceți în România și
să vă adresez, domnule prim-ministru. dumneavoastră
și colaboratorilor dumneavoastră, un salut călduros și
cele mai bune urări.
Vizita pe care o faceți în România constituie o ex
presie a bunelor relații tradiționale dintre popoarele
român și grec, a dezvoltării continue a colaborării din
tre țările noastre. între România și Grecia există ra
porturi tradiționale de colaborare, de luptă comună
pentru independență, pentru o viață demnă, liberă.
în ultimii ani, relațiile dintre țările noastre au cu
noscut o dezvoltare continuă. Cu prilejul vizitei pe
care am efectuat-o în luna mai în țara dumneavoastră,
am ajuns la multe înțelegeri atit în ce privește dez
voltarea colaborării bilaterale, cît și conlucrarea pe
plan internațional. în cursul vizitei pe care dumnea
voastră. domnule prim-ministru, o faceți în România
dorim să continuăm convorbirile pe care le-am început
la Atena, să găsim împreună noi posibilități pentru
extinderea colaborării economice, tehnico-științifice,
precum și pentru întărirea conlucrării pe plan inter
național.
Noi considerăm că atît economia românească, cît și
cea grecească dispun de posibilități pentru o conlu
crare mult mai largă — pentru cooperare în producție,
pentru colaborare tehnico-științifică — și trebuie să
acționăm în așa fel îneît relațiile noastre economice
și în alte domenii să se ridice la un nivel cît mai înalt.

(Continuare în pag. a IlI-a)

premierul elen in vizita sa in țara
noastră.
Au fost prezenți ambasadorul
României la Atena și ambasadorul
Republicii Elene la București.
în timpul dineului, președintele
Nicolae Ceaușescu și primul ministru
Andreas Papandreu au rostit toasturi,
urmărite cu viu interes și subliniate
cu aplauze de cei prezenți.
Au fost intonate imnurile de stat
ale celor două țâri.

loaffll primului ministru
Andreas Papandreu

dezvoltare și mai intensă a colaboră
rii româno-elene. A fost afirmată
dorința comună de a se pune cit mai
bine in valoare posibilitățile exis
tente. in vederea extinderii cooperă
rii și specializării in producție, in
tensificării și diversificării legături
lor comerciale, echilibrate, 'a un
nivel cit mai inalt, amplificării ra

porturilor de colaborare pe- tărîmulculturii, științei și in alte domenii de
activitate.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
primul ministru Andreăs Papandre.i.
au stabilit ca membrii celor două
delegații să examineze împreună
căile și modalitățile concrete de,
transpunere in viață a înțelegerilor
convenite la nivel înalt privind dez
voltarea mai susținută a colaborării
româno-elene.
S-a considerat că promovarea
largă a relațiilor, româno-elene este
in interesul celor două țări și po
poare. al progresului și prosperității
lor, al cauzei păcii, înțelegerii și co
laborării în Balcani. în Europa și în
întreaga lume.
Examinîndu-se situația internațio
nală actuală, a fost exprimată îngri
jorarea in legătură cu încordarea
gravă existentă în lume, ca urmare
a acumulării unor probleme com
plexe nesoluționate încă, perpetuării
unor stări conflictuale și de război
în diferite regiuni ale globului, in
tensificării cursei înarmărilor, ascu
țirii crizei economice mondiale, ac
centuării decalajelor dintre țările
bogate și țările sărace.
Președintele Nicolae Ceaușescu si
premierul Andreas Papandreu au
reafirmat voința României și Gre
ciei de a acționa în continuare pen
tru oprirea agravării climatului in
ternațional. pentru reluarea și con
tinuarea politicii de pace, destindere,
colaborare și respect al independen
ței naționale, pentru rezolvarea pe
cale pașnică, prin tratative, a dife
rendelor dintre state.
Schimbul de păreri a scos în evi
dență importanța pe care cele două
țări o acordă încheierii cu succes a
reuniunii de la Madrid, astfel incit
aceasta să dea un nou impuls tra
ducerii. in. viață a Actului fina), să
ducă;Ha r conVodarea -unei .conferințe consacrate încrederii și dezarmării
în Europa, să asigure continuitatea
procesului de edificare a securității
și cooperării europene început la
Helsinki.
O atentie deosebită a fost acordată,
de asemenea, situației din Balcani.
S-a apreciat că întărirea înțelegerii.
Încrederii și colaborării in această
regiune corespunde intereselor vitale
ale popoarelor balcanice. Constituie o
contribuție însemnată la cauza secu
rității și cooperării în Europa și în
lume. A fast exprimată voința Româ
niei și Greciei de a milita pentru
transformarea Balcanilor intr-o zonă
a păcii, cooperării și prieteniei, de
a dezvolta relații bune cu toate sta
tele;’ de a extinde' co'abo’-area multi-

Realizarea sarcinilor mari ce revin
agriculturii în anul viitor privind
creșterea producției de cereale, plante
tehnice, legume și la alte culturi im
pune. ca o condiție esențială, execu
tarea arăturilor adinei de toamnă —
lucrare de mare însemnătate pentru
sporirea randamentului la hectar. La
consfătuirea de lucru de la C.C. al
P.C.R. din 20—21 octombrie, secreta
rul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, referindu-se la
această problemă, a subliniat din nou
necesitatea ca in acest an să se exe
cute ogoare de toamnă practic pe
întreaga suprafață ce urmează să fie
însămînțată în anul viitor, respectîndu-se cu strictețe normele tehnice
stabilite și. concomitent, să se efec
tueze, acolo unde este cazul, lucră
rile de mare adincime pentru afinarea profundă a solului.
Din datele furnizate de Ministerul
Agriculturii rezultă că. pînă în sea-a
zilei de 1 noiembrie, arăturile de
toamnă au fost efectuate pe 42 la
sută din suprafețele prevăzute. în
județul Ialomița lucrările au fost
executate pe 70 la sută din suprafe
țele planificate. Bacău — 65 la sută,
iar în județele Dolj și Suceava — pe
cite 58 la sută. în schimb, in alte
județe — Constanța, Arad, Călărași,
Mureș și Alba — nu au fost arate
nici 30 la sută din suprafețele stabi
lite. Ca atare, in momentul de față
mai sînt de arat .2.7 milioane hec
tare. Această răminere în urmă
nu este deloc întimplătoare. Vi
tezele de lucru realizate în ultime
le zile sînt mici, cu mult sub posi
bilități. Ministerul Agriculturii a sta
bilit ca viteza zilnică la executarea
arăturilor să fie de 315 500 hectare.
Or. din analiza modului în care s-au
desfășurat arăturile de toamnă în ul
tima perioadă rezultă că în nici una
din zilele din intervalul 26 octom
brie — 1 noiembrie nu s-a depășit
jumătate din viteza de lucru planifi
cată. ritmul mediu zilnic înregistrat
în acest interval de timp fiind numai
de circa 39 la sută din cel stabilit.

Autoturismul „Oltcit“
la început de drum
La Craiova, una dintre cele mai moderne uzine construc
toare de autoturisme din Europa - noua întreprindere „Oltcit"
- și-a făcut debutul productiv.
Relatăm despre acest important eveniment al industriei
noastre în pagina a ll-a.
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A intrat în funcționa
un nou și important obiectiv

PRAHOVA:

® Președintele Nicolae Ceaușescu s-a
întîlniț cu primul ministru Andreas
Papandreu
® Ceremonia decorării primului mi
nistru al Republicii Elene
® Sosirea în Capitală
ÎN PAGINA A III-A

Forja nouă — important obiec
tiv din cadrul investiției de dez
voltare și modernizare a între
prinderii de utilaj petrolier și
minier ..1 Mai“ din Ploiești —
a intrat în producție, la întreaga
capacitate, de 6 000 tone piese
forjate pe an. Ea dispune de o
presă de 6 000 tone-forță. 8 cuntoare specializate și de alte uti
laje de înaltă tehnicitate; care
permit aplicarea celor mai mo
derne tehnologii și realizarea
forjării de piese eu greutatea
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Stimate domnule președinte Nicolae Ceaușescu,
Vă rog să primiți marea mea recunoștință pentru
poziția dumneavoastră și a guvernului dumneavoastră
față de Grecia și față de poporul elen. .
Vreau să vă asigur că sentimentele poporului grec
față de dumneavoastră, față de poporul român, față
de țara dumneavoastră corespund în mod sincer celor
nutrite de dumneavoastră față de țara și poporul
nostru.
Aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru marea
cinste pe care mi-ați făcut-o, pentru călduroasa dum
neavoastră primire și pentru deosebita onoare de a mi
se atribui această înaltă distincție. O primesc și vă
mulțumesc din partea întregului guvern elen și o
consider ca o expresie a prețuirii dumneavoastră față
de întregul popor grec.
Aș vrea, de asemenea, să vă transmit salutările
călduroase ale președintelui Republicii Elene, domnul
Constantin Karamanlis.

Domnule președinte,
Relațiile dintre țările noastre se găsesc încă de
multă vreme pe calea cea bună. Mă refer la epoca
relativ recentă, pentru că, desigur, de-a lungul seco
lelor, popoarele noastre s-au găsit alături în luptele
pentru independență și existență națională. într-adevăr,
putem să salutăm faptul că am creat asemenea relații
între țările noastre, între popoarele noastre îneît sînt
de invidiat și cred, domnule președinte, că procedînd
astfel, am adus o contribuție importantă la realizarea
unui climat de destindere și pace în Balcani. Trăim
într-o perioadă tulbure. Nu ne confruntăm numai cu
o criză economică profundă, ne confruntăm din păcate
și cu o revenire -la climatul războiului rece, care, în
acești ani, în contextul înarmărilor nucleare, pune în
pericol supraviețuirea omenirii întregi.
(Continuare în pag. a IlI-a)

Este-o situație care impune din par
tea organelor și organizațiilor de
partid de la sate, consiliilor popu
lare, organelor agricole județene și
a conducerilor unităților agricole lua
rea de măsuri hotărîte și imediate
pentru ca, pretutindeni, ritmul de
lucru stabilit la executarea arăturilor
să fie realizat și depășit.
Agricultura dispune de un număr
suficient de tractoare pentru ca ară
turile să se • desfășoare in ritm mai
intens. Esențial este ca, in aceste
zile, cel puțin 60—70 la sută din
parcul de tractoare din dotarea sta
țiunilor pentru mecanizarea -agricul
turii să lucreze la arat, iar munca
mecanizatorilor să fie organizată in
schimburi prelungite și în două
schimburi, mobilizindu-se in acest
scop toți cooperatorii și alte cadre
care știu să conducă tractorul.
Tot atît de important pentru grăbi
rea arăturilor este ca pretutindeni să
se asigure tractoarelor un front larg
de lucru în .cîmp. Pentru aceasta este
nevoie ca in fiecare unitate agricolă
să se acționeze cu toate forțele uma
ne și mecanice in vederea urgentării
eliberării terenuri'or ocupate cu co
ceni și alte resturi vegetale. Sub nici
un motiv nu mai t-ebuie să se efec
tueze arături lăsînd pe cimp cocenii
de porumb sau alte plante neculese.
Și aceasta din două motive. Primul :
cocenii și celelalte resturi vegetale
sînt cuprinse in calculul balanței fu
rajere. Al doilea : nestringerea și
netransportarea lor afectează grav
calitatea arăturilor și apoi a lucră
rilor de însămînțare din primăvară.
Acționîndu-se energic și cu toate
forțele pentru intensificarea arături
lor, încă de pe acum trebuie asigura
te toate condițiile necesare — pregă
tirea terenului și administrarea în
grășămintelor chimice și organice —
care să permită ca în primăvară însămînțările să se poată efectua la
timp și de bună calitate — cerințe
de mare însemnătate pentru obține
rea unor recolte superioare celor re
alizate în acest an.

In timpul convorbirilor oficiale

pînă la 10 tone. O mare parte a
utilajelor, complexul echioament de scule și dispozitive,
numeroase aparate de măsură
și control au fost proiectate si
realizate in uzină prin autoutilare, realizindu-se o însemnată
economie de va'ută. De aseme
nea. hala a fost construită în
regie proprie, cheltuielile fiind
mai reduse față de cele prevă
zute în proiect. (Constantin Că
prarul.
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Statornicie

Colectivul secției mecanică l
de la întreprinderea mecanică
din Cugir l-a sărbătorit pe mun
citorul loan Lupuț, care a îm
plinit 40 de ani de cînd lucrea
ză
in secție, iar la secția scuI
lărie I, maistrul Ioan Berian a
fost sărbătorit pentru împlini
rea a 42 de ani de vechime
neîntreruptă in același loc de
.muncă.
Cei doi veterani au atins virsta pensionării, tn clipele de
emoție din ultima zi de lucru,
colegii i-au felicitat atît pentru
statornicia celor doi in rindul
colectivului, cit și pentru pasiu
nea și dăruirea cu care au mun
cit, constituind exemple lumi
noase pentru tinerii cărora le-au
predat ștafeta dragostei de me
serie, de întreprinderea în care
se simt ca într-o mare și unită
familie.
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De ce la „CONECT" nu sînt conectate încă
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ANI BOGAȚI ÎN REALIZĂRI

Totul a pornit de la o sugestie cit se poate de lăudabilă. Tovarășul Ovidiu Baciu, secretar adjunct al comitetului de partid de la întreprinderea
„CONECT“-Eucurești, ne spusese la prima noastră discuție : „Avem difi
cultăți cu desfacerea produselor. In acest an, ca și pentru anul viitor, sîntem intr-o situație cu totul necorespunzătoarc din punct de vedere al
asigurării producției cu contracte. Dacă nu vom reuși să redresăm această
situație, vom fi nevoiți să redistribu ia o parte din torta noastră de muncă.
In pofida eforturilor noastre — difuzarea a peste 300 de cataloage,
trimiterea de delegați in țară — nu sîntem suficient de cunoscuti, întimpinăm greutăți și lipsă de receptivitate din partea unor beneficiari care
ori nu cunosc produsele noastre, ori se gindesc mereu la importuri. Am
dori și ar putea să ne ajute in acest sens și ziarul „Scinteia
.
**

Cum s-a ajuns aici ? Economia este,
după cum se știe, un organism viu
într-o
permanentă
transformare.
Unele cerințe sint satisfăcute și dis
par, in timp ce se ivesc altele noi.
Așa se face că întreprinderile din
'cadrul Ministerului de Mașini-Unelte,
Electrotehnică și Electronică (princi
palii beneficiari ai ,,CONECT“-ului)
și-au redus comenzile la unele pro
duse tradiționale. Pentru a contracara
acest neajuns, unitatea a elaborat, in
bună parte a și realizat, un bogat
program de asimilări de produse noi.
Problema-problemelor rămîne cea a
ieșirii din sfera beneficiarilor tradi
ționali și găsirii de noi beneficiari din
alte ramuri ale economiei. O temă
Cu peste
care se impune de la sine dezbaterii
întregului colectiv din această unitate.
120 pe ora!
Prilejul cel mai potrivit il oferă în
săși adunarea generală a oamenilor
Dumitru Eusebe șt P. Zaharia
muncii, unde, cu un înalt spirit de
din Bacău au forțat ușa unui
garaj, au urcat la volanul auto
responsabilitate, cu ochiul îndreptat
turismului l-BC-9625 și au por
în primul rind spre propriile defi
nit in noapte cu toată viteza.
ciențe, participanții să analizeze, în
Zadarnice au fost semnalele lu
spirit critic și autocritic (cum n-au
crătorului de miliție aflat in
fâcut-o pînă acum) neajunsurile care
post la ieșirea din oraș. Cel de
s-au repercutat asupra activității pri
la volan, Dumitru Eusebe, in
virstă de numai 14 ani (UI),
vind încheierea de contracte și au
mina ca un bolid. Din cauza vi
determinat folosirea incompletă a ma
tezei excesive (peste 120 km pe
șinilor și utilajelor de înaltă tehnici
oră!), băiatul a pierdut con
tate cu care este dotată întreprin
trolul volanului, mașina a pără
derea.
sit șoseaua și s-a izbit intr-un
Dar să nu anticipăm. Să revenim la
pom. Autoturismul s-a rupt in
două de parcă ar fi fost tăiat cu
relatarea întîlnirii noastre. împreună
ferăstrăul.
cu alți tovarăși, membri ai comitetu
Dar — intîmplare, nu altceva!
lui de partid și din conducerea teh— cei doi din mașină, aruncați
nico-administrativă, am stabilit as
de izbitură prin portiere, au
pectele mai importante asupra cărora
plonjat direct pe arătură, fără
trebuia să ne concentrăm atenția, urnici o zgirietură.
O intimplare — din fericire
mînd ca, peste citeva zile, să pri
fără victime omenești — din
mim și exemplificări privind dificul
care au de învățat și părinții, și
tățile întîmpinate de întreprindere în
copiii !
asigurarea cu contracte.
Surpriză. Cînd ne-am reîntîlnit, am
avut parcă în față alți oameni. Evi
Autoportret
dent, interlocutorii noștri de la
Deși nu lucra nicăieri, că nu-l
„CONECT" nu se schimbaseră la în
place să lucreze, Osz losif și-a
fățișare. Se schimbase insă optica lor
atirnat un aparat de fotografiat
de a privi problema abordată.
, de git și a pornit sd surprindă
în locul exemplelor promise, ni se
in obiectiv chipuri de fete fru
comunică recomandarea directorului,moase. O fată din Tirgu Se
cuiesc s-a îndrăgostit fulgerător
tovarășul Petre Dima, de a scrie o re
de „artistul" fotograf, care i-a
latare privind preocupările unității în
și promis că o ia de nevastă.
vederea asimilării de produse noi. In
Fata l-a invitat in comuna na
sistențele noastre nu au nici un re
tală, să-i prezinte părinții. Pă
zultat. Recomandarea directorului
rinții, ca părinții : „Dacă-ți
place ție, ne place și nouă, , așa I. este, pentru interlocutorii noștri, disnoziție fermă .și
și totoaata,
totodată, explicata
gxplicațiaja
liiio&isd ifte
.noziue^rerma
ia
" n-e /o.V să -fîe T rmedtăi după '1-- schimbarea atitudinii lor de la o zi '
plecarea tinerei perechi, părin- s jlaa alta. Tovarășul Ovidiu Baciu, un
ții au observat lipsa banilor din
comunist care ne vorbise cu amără
casă. Pină să. lămurească lucru
ciune despre necazurile colectivului
rile cu fata lor, logodnicul o și
de aici, ne informase în spirit critic
părăsise, nu mai înainte de a-i
și autocritic despre înseși carențele
fi luat toți banii pe care-i avea,
plus rochii, fuste, geantă, inclu
muncii de partid, îndeosebi ale comi
siv săpunul din casă, să-și spe
tetului, dă din umeri la solicitările
le.. păcatele !
noastre. în schimb, tovarășul Aristid
...Și, astfel, tinăra a aflat că
Buzuloiu, șeful biroului de pregătire
„artistul" mai fusese condamnat
tehnică a fabricației, care urma să
de ' trei ori tot pentru logodne
selecteze exemplele, încearcă să sal
încheiate înainte de a le începe.
veze aparențele și teoretizează : „Nu
este bine să supărăm beneficiarii. Eu
sint adeptul armoniei, al înțelegerii
Răspuns
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cele spuse de tovarășul Buzuloiu :
„Toate intreprînderile care au nevoie
de importuri de conectoare și comu
tatoare trebuie sd obțină negația de
la -CONECT- in calitatea sa de
coordonator de balanță. Sint insă în
treprinderi care de multe ori eludează această obligație și cumpâră elemente din import fără avizul
«CONECT—ului".
Se ridică întrebarea : de ce directorul a refuzat să abordăm dificultă
țile de fond orivind încheierea de
și nu opiniez pentru „divide el lmcontracte ? Se pot desprinde mai
multe exDllcații. în primul rind. acest
pera".
refuz se datorează unei trăsături a sti
încercînd să mergem pe firul firesc
lului de muncă al tovarășului director,
al documentării, ne-am exprimat do
și anume, de a nu îngădui ca alții
rința să, ascultăm și’părerea tovară
să aibă păreri proprii, de a nu fi re
șului director.
ceptiv la ceea ce gindesc colabo’atoDiscuțiile care au avut loc au mo
rii săi. în al doilea rînd, directorul
dificat însăși tema propusă inițial.
nu dorește să se vorbească despre un
Prin desfășurarea lor, ele au pus în
punct nevralgic din activitatea con
evidență altă temă, cea a stilului de
ducerii întreprinderii care, in pre
muncă al comitetului de partid, al
zent, reprezintă una din obligațiile
Parcul Tineretului în fosta „periferie" a Capitalei se înalță edificiile luminoase ale civilizației socialiste
consiliului oamenilor muncii, al fac
sale : acoperirea producției cu con
Foto : Sandu Cristian
torilor de răspundere din con
tracte. Fiindcă este,limpede că nu s-a
ducerea tehnico-administrativă. Și
făcut totul în această direcție. Și nu
faptele arată cu pregnanță că aici, la
s-a făcut totul pentru că maxima
„CONECT", nu există o înțelegere și
invocată mai înainte „divide et
imperă" se Cam potrivește situației
de aici. Părerile, așa cum am consta
tat. sinț într-adevăr divizate, iar
Un adevăr încă o dată con
drept urmare stăpînesc dezorientarea,
mentalitatea fatalistă, și nu angajarea
//
firmat : numai cînd stilul
hotărită, unirea capacității organiza
de muncă al organelor de
torice și tehnice pentru ca întreg co
Ce-nseamnă istoria ultimilor doi
era vorba de un hectar ce urma să
primirea cheilor pentru noul aparta
râmină pirloagă. N-a rămas. „Pămint
lectivul să acționeze ca un singur om.
ani pe locurile unde, pină nu de
ment. Dar omul ooștii, de neca.e
conducere colectivă este
nefolositor nu există”, și-au spus ce
mult. încă plutea nostalgia „margi
dată înconjurat de alți oameni, ține
Sînt stări de lucruri care ar fi me
tățenii. L-au îngrijit și l-au plantat
nii de București ?“ Ce urme a lăsat
să fie participant la emoția primei
concret, operativ, probleme ritat o examinare profundă, distinctă
cu...
4
700
puieți
de
dud.
aici
actuala
legislatură
?
Am
adre

Puieți
care,
răsuciri de cheie, in noile case con
de către organele de conducere colec
le producției pot fi rezolvate
în primăvară, înainte de sosirea mastruite pentru oameni. Cu un sfat,
sat această întrebare tovarășei Frutivă ale întreprinderii. Spunem dis
sina Tașmău, prim-secretar al Comi
caralelor, vor fi livrați spre transdespre regulile unei conviețuiri civi
temeinic
tinctă deoarece ele au fost evocate în
tetului de partid al sectorului 4, pre
plantare unor unități sericicole.
lizate, cu o vorbă despre respectarea
treacăt ca observații mai generale,
ședintele comitetului executiv al
„Poftiți pe la noi, pe. cele 50 de
legilor, cu îndemnul de a participa
atît de comitetul de partid, cît și de
consiliului popular.
străzi" — între care Povestei, Ineluș
fiecare la bucuriile sau (de ce nil ?'v
și Șezătoarei — ne-a invitat un
și la necazurile noii colectivități,:';
consiliul oamenilor muncii. Această
— Ce ne-au adus anii legislaturii ?
abordare unitară a dificultăților cu
gospodar,
Gheorghe
Căprioară,
pre

colocatarilor
de bloc.
O producție industrială de talia unui
manieră de analiză a stărilor reale de
ședintele comitetului de Cetățeni din
O altă realitate este participarea
care se confruntă unitatea, o con
întreg oraș mare al țării. Printre
lucruri, a evoluției acestora în per
circumscripția nr. 12. Răspundem in
nemijlocită a fiecăruia Ia împlinirile
care: presa de 12 000 tone realizată
cepție clară asupra direcțiilor de ac
spectivă a scăzut treptat viteza de
vitației și aflăm lucruri interesante.
cu care se mîndrește întreaga obște.
la I.M.G.B., motorul
i.I de 360
22" CP la
țiune, concepție la care se ajunge
înaintare a colectivului și l-a adus in
Cu sprijinul deputaților. al consiliu
Ca, de pildă, la reîntinerirea cele
„Automecanica", dezvoltarea „Danuprin confruntarea diferitelor păreri,
situația în care se află. Atunci cînd
lui popular. în primăvară ei au de
brelor Arene Romane, unul din
bianei" cu 400 000 garnituri de anve
idei, sugestii, finalizată apoi în solu
au început să se Ivească primele di
pistat. „bucată cu bucată", 20 de
punctele de atracție ale Capitalei, sau
lope anual, a „Viscofilului" — cu
ții ce întrunesc consensul general și
ficultăți în desfacerea produselor,
hectare de pămînt nefoioslt, pe care
lâ construirea clubului „Adesgo", în
5100 tone fire de viscoză. Am
care solicită conjugarea tuturor for
l-au
cultivat
cu
legume
și
cartofi
drăgit
de tinerii întregului sector.
cînd comitetul de partid trebuia să
început să • producem turbine de
„Poftiți și la noi, chiar în margine
țelor in aplicarea lor. Astfel, secre
Acestea înglobează sute de mii de
339 MW, prăjini de foraj, utitragă primul semnal de alarmă pen
de București" — ne invită un alt
ore de muncă patriotică a cetățeni
laj hidraulic, macarale de mare
tarul adjunct al comitetului de partid
tru a depăși starea de automulțumiom de frunte al sectorului, mecani
lor din sector.
putere.. Toate foarte solicitate atît de
susținea, după cum am. văzut, că în
re determinată și de faptul că, în
cul Ștefan Mihalache, președintele
Discutăm despre această participa
economia țării, cît și peste hotare.
treprinderea și produsele ei sînt in
urmă cu doi-trei ani, „CONECT" nu
comitetului de cetățeni din circum
re cu tovarășa Nidia Mateescu, pre
La sfirșitul cincinalului, producția
suficient cunoscute. Directorul nu
putea face față comenzilor, atunci
scripția nr. 61. zona Progre'ul. în
ședinta comitetului de cetățeni a
industrială a sectorului va trebui să
este de acord cu această afirmație pe
ar fi fost nevoie de clarviziune, de
apropiere — locul in care se aruncau
circumscripției nr. 47. Interlocutoa
ajungă la 21 miliarde lei. față de 16
motiv că unitatea este coordonatoa
fermitate, de perseverență în apli
rea noastră, pensionară, a luat parte
gunoaiele
orașului.
N-a
trecut
mult
miliarde acum un an. Creștere bazare de balanță și deci nu se pune pro
timp de cînd C.A.P. Jilava trimitea
la construirea frumosului ștrand din
tă mai ales pe productivitatea
carea unor măsuri judicioase. îm
adrese peste adrese împotriva acelor
muncii.
..Livada cu nuci". După cite știm, nu
blema necunoașterii „CONECT“-ului.
prejurările s-au schimbat, iar efec
care vărsau zilnic avalanșa de rezi
este amatoare de mers la ștrand. Și
Cum trăiește astăzi omul de frunPlus faptul că „am trimis o armată
tele automulțumirii s-au transformat
duuri. întreaga obște a cartierului a
totuși...
te al societății — muncitorul
în
de delegați in toată țara". De partea
in inerție.
ieșit la muncă pentru a „deretica"
acest sector care mai are însă străzi
— ...Cînd construiești ceva care răcui este adevărul? Iată ce stă scris
Situația nu este insă fără ieșire. în
*
denumite „Căscioarelor"? Două treimi
pămîntul pe nedrept năpăstuit. Apoi,
mîne. te simți mai tinăr. Cine nu do
într-o informare privind deplasarea
țară, și acest lucru l-am aflat chiar
din populația de aproape 300 000 de
rește să-și regăsească tinerețea, du
în înțelegere cu conducerea coopera
pe teren a delegaților Constantin
oameni
au
părăsit
definitiv
acele
tivei
agricole
Jilava,
cetățenii
cartie

rind
ceva
trainic
și
frumos?!
de la o parte dintre interlocutorii
Mija și- Dorel Malica în județul Con
„căscioare", locuind în apartamente
rului au cultivat în acord global cele
Alături de concetățenii din circum
noștri, sint zeci de întreprinderi care
scripție a participat la cele 60 000 de
confortabile. Numai în ultimii doi ani
20 de hectare salvate.
stanța, în perioada 18—19 august a.c. i
au nevoie de conectoare și comuta
ore de muncă patriotică. Ștrandul a
și ceva in sector au fost construite
Noua calitate a vieții care pătrun
„La Șantierul naval Constanța, unde
toare. întreprinderea este dotată cu
fost gata in cinstea zilei de 23 Au
20 000 de apartamente. Un adevărat
de în toate arterele fostei „margini
s-a discutat cu inginerul-șef, tov.
tehnică de virf, are un puternic corp
oraș de mărime mijlocie ! Din „pădu
de București" — de la străduțele lă
gust, anul acesta. Alte edificii își
Bîrcă, nu se știe de existenta intre- . ingineresc pină acum insuficient fo
rile de macarale" prinde contururi tot
turalnice la marile bulevarde — im
pregătesc intrarea în peisajul coti
prinderii..,,CONECT" și;: nici .'ce
i losit. Ceep;:c^-j„lipsește este, credem, i mai euidente-un..At>u m.icrocartier — , pune o altfel Ja,.trăire acesței vieți,., dian gl, sectorului. .
,
duce această întreprindere. Pe pStf'
•cel diff''tfKîhgIilBt|’Șerceni —“țâre va « în care civiliShTiSȚ dgrhnitatea devin’''
...în Piața Sudului, o macara se
un stil de'muncă din’amiț, flexibil, o
cursul efectuării deplasării in muni
avea 15 000 apartamente. Se lucrează
trăsături definitorii 'ale fiecăruia”4
■ mută. Lasă în urmă un bloc cu sute
viziune unitară pe toate treptele
intens în zona Piața Pieptănari —
ale tuturor. „Omul sfințește locul,
de ferestre. în apa cărora se răsfrîncipiul Constanța, la întreprinderile
ierarhice ale unității, un înalt spirit
Piața Sudului, unde, anul acesta, vor
omul sfințește blocul" — ne spunea
ge un apus portocaliu. în fața gea
specificate, am constatat că unitatea
al responsabilității care să combată
mului ușii de la intrarea în blocul
fi date „la cheie" alte aproape 1 700
președintele comitetului de cetățeni
noastră și produsele pe care le fa
orgoliile unora și să servească inte
apartamente. Iar „febra construcții
din circumscripția nr. 43. Vasile Rucel mal nou. o femeie. însoțită de un
brică sint foarte puțin cunoscute, iar
resului general. Un stil de a munci
sescu. Că lucrurile stau chiar așa,
lor" se va intensifica și mai mult,
copil, citește afișul alb pe care sînt
continuarea acțiunii de prospectare
care, înainte de toate, să-i fie propriu
în zonele Berceni-Oltenița. Parcul
iar completarea vechii zicale își are
înscrise denumiri de străzi. Auzim
pe zone industriale ar putea asigura
comitetului de partid și, la rindul
Tineretului — Linăriei. Văcărești
explicația domoală. aproape solemnă
deplină acoperire în fapte, te poți
întreprinderea cu comenzile necesa
Șerban Vodă, „producția" anuală de
a mamei : „Aici o să ne mutăm noi
convinge trecînd printre blocurile
său, să-1 imprime cu consecventă și
locuințe urmează să ajungă la 6 000
curînd cu casa. Acolo, vezi, sînt în
re. Cert este că multe întreprinderi
din raza circumscripției. Totul. încefermitate în activitatea organelor de
apartamente.
scrise străzile, pentru ca oamenii să
pînd cu geamurile sclipind de cură
din afara centralei noastre nu cunosc
conducere colectivă, a fiecărui om al
știe unde vor vota. Da, sint multe
Dar oricit de impetuos ar. fi iu
țenie. cu scările „ca la farmacie" și
ce fabricăm și deci nu ne solicită".
muncii de la „CONECT" — fie el
reșul construcțiilor, anumite por
străzi. Și o să fie și mai multe. Toa
terminînd cu locurile de joacă pentru
Directorul pune la îndoială justețea
muncitor, specialist sau director.
țiuni de teren tot mai rămîn libere
te frumoase, sigur că da".
cooii. vădește simț de gospodari,
celor constatate de propriii colabora
după demolare, așteptînd. „Teren al
mînă de gospodari. E adevărat, nă
tori. Precum pune la îndoială și
Constantin VARVARA
nimănui", cum I se mai spune. Aici
ravurile vechi nu dispar odată cu
Laurențlu DUȚĂ

MARILE ÎNNOIRI DINTR-0 FOSTĂ
MARGINE DE BUCUREȘTI"

la o scrisoare
Pe marginea scrisorii cititoru
lui nostru G. Ciolcan, prin care
ne semnala existența in zona
Gării de Nord a unor posesori
de autoturisme mari amatori de
chilipir, care o fac pe taximetriștii pentru călătorii Veniți cu
trenurile, Miliția municipiului
București ne trimite următorul
răspuns : „Vă facem cunoscut
că au fost depistați 68 de con
ducători auto particulari care
efectuau transporturi clandesti
ne de persoane și care au fost
sancționați contravențional și
trimiși la testare psihologică. La
18 dintre aceștia, recidiviști, in
tre care Udrea Nicolae. proprie
tarul autoturismului 3-B-2994,
Badea Gheorghe (3-B-4126),
loan Adrian (3-B-319), Crețu
Marin (4-B-8972). Năstase Ion
(5-B-8846) și Marca Samoil
(5-B-5828) s-a dispus anularea
permiselor de conducere".
Aviz amatorilor !

AUTOTURISMUL „OLTCIT" LA ÎNCEPUT DE DRUM

Năravul din fire
De profesie conducător auto,
Nicolae Stemate din BragadiruTeleorman s-a lăsat de meserie
și s-a apucat de înșelătorie. Pe
seama naivilor și credulilor. Așa
a „colecționat" patru condam
nări, toate pentru înșelăciuni.
Ultima i-a expirat in acest an.
Dar tot nu s-a întors Ia volan.
A dat sfoară in dreapta și-n
stingă precum că e „om cu re
lații". nromițind „marea cu sa
rea". Firește, tot naivilor, cre
dulilor, chilipirgiilor. Pentru
„serviciile" sale, incasa antici
pat diferite sume de bani, apoi
se făcea nevăzut. Acum va pu
tea fi „revăzut" in fața instan
ței de judecată.

| In pafru rinduri
După apariția, în rubrica noas
tră, a două catrene cu titlul de
mai sus. Ștefan Armteann. ju
decător la Tribunalul județean
Vaslui, ne trimite următoarea
epigramă dedicată unui paznic :
„Pentru toți problema-i clară :
Paznicul fu vigilent.
I Dar
l-au „împușcat" aseară
Hoții, c-un cartuș de Kent !"
La rindul său. inginerul Mir
cea Ursei, dm Craiova, ii de
dică epigrama unei desenatoare:
„Frumușica noastră fată
l a planșetă desenează :
Tare-ar fi apreciată
De-ar lucra pe cit fumează".
Așteptăm in continuare noi
„înscrieri la cuvint".
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Rubdcă reolirată de

Petre POPA

*

și corespondenții „Scînteii* |

La 3 ianuarie 1977, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a efectuat o vi
zită in municipiul Craiova, prilej
cu care, pe platforma industrială
din sud-estul orașului, a fost stabi
lit amplasamentul întreprinderii de
autoturisme de mic litraj „Oltcit”.
Se contura atunci realizarea uneia
dintre cele mai moderne unități
productive a țării, rod al colaborării
cu firma franceză „CitroSn". Prima
benă de beton la temelia noului obiectiv s-a turnat la 17 iunie, in
același an. Au urmat zile și luni de
muncă intensă a constructorilor,
montorilor și instalatorilor pentru
ridicarea acestei impunătoare con
strucții. Totodată, in zeci și zeci de
întreprinderi din țară s-a lansat un
amplu program pentru asimilarea,
la parametrii înaltelor exigențe ca
litative, a unor piese și subansamble pentru viitorul autoturism ro
mânesc.
Iată acum, după un intens efort
constructiv, marea uzină dc autotu
risme de la Craiova a început să
producă.
Despre activitatea susținută con
sacrată finalizării acestui obiectiv,
despre dotarea tehnică a întreprin
derii. despre Dregătirea profesiona
lă a oamenilor și organizarea mun
cii lor, cit și despre performanțele
autoturismelor fabricate aici am
avut o discuție cu tovarășul inginer
NICOLAE ANDREEV, director ge
neral, președintele consiliului de
administrație al societății mixte
„Oltcit". și cu domnul JAQUES
PELLISSIER, director gene.-al ad
junct din partea franceză al socie
tății.
Dialogul cu inginerul Nicolae An
dreev a debutat cu o întrebare re
feritoare la importanța realizării a-

cestei întreprinderi pentru munici
piul Craiova, pentru economia
noastră națională în general.
— Societatea mixtă ..Oltcit". ne-a
spus interlocutorul, a fost creată ca
o societate de producție și comer
cializare a autoturismeloi de mic
litraj, prin colaborare cu firma
franceză „CitroSn". Potrivit preve
derilor contractului de înființare a
acestei societăți. Ia Craiova s-a con
struit o unitate productivă prevăzu
tă, într-o primă clapă, cu o capaci
tate anuală dc 130 009 autoturisme,
urmînd ca în continuare să ajungă
la o producție de 150 000 autoturis
me pe an. Aceasta înseamnă ieșirea
de pe banda de montaj a unui au
toturism in mai puțin de 2 minute.
D.esigur, realizarea acestui mare obiectiv economic a necesitat un efort constructiv deosebit Se poate
spune că uzina din Craiova este
una din fabricile moderne de acest
gen din Europa, prin gradul înalt
de mecanizare și automatizare a
procesului de producție, prin siste
mul de organizare și conducere’a
fabricației, prin tehnologiile avan
sate adoptate. Uzina a fost constru
ită pe o suprafață de 115 hectare.
Pentru a vă forma o imagine asu
pra volumului de muncă depus ia
realizarea acestui obiectiv pot arăta
că a fost necesară dislocarea a cir
ca 2,5 milioane metri cubi pămint
și amenajarea a trei terase la o diferență de nivel de 1,5 metri. Pentru principalele hale dș fabricație
s-au executat și montat circa 25 000
tone construcții metalice.
— Cine a executat aceste lucrări?
— Dacă proiectul a fost elaborat
de specialiști ai Institutului de in
ginerie tehnologică și proiectare
pentru întreprinderi constructoare
de mașini București, după caiete

de sarcini „Citroen", lucrările de
construcții-montaj și instalații au
fost executate, în ant'epriza părții
române, de Trustul de construcții
industriale Craiova, Trustul de
montaj utilaj chimic, Trustul de in
stalații și automatizări, Trustul de
izolații și lucrări industriale — toate trei din București.
-V-ați referit la construcția propriu-zisă, la dotarea tehnică, dar,
firește, ca in orice proces de producție, hotăritpri rămin oamenli
Cum ați acționat pentru pregătirea
colectivului de muncitori și specia
liști care lucrează aici ?
— In prezent, in unitate iși des
fășoară activitatea 3 100 de lucră
tori, din care aproximativ 750 de
oameni, care formează personalul
de bază, au fost pregătiți in uzinele
firmei „Citroen", unde au lucrat
efectiv o perioadă de 6—18 luni. în
funcție de complexitatea meseriei
in care urmau să se specializeze și
să muncească în întreprinderea
noastră. Totodată, necesarul de
personal a fost completat cu cadre
calificate care au lucrat la între
prinderi de profil din țară. în uni
tăți industriale din Craiova sau
cu absolvenți ai liceului industrial
din localitate, patronat de întreprindere.
— Care este stadiul activității
productive in unitate?
— Vă rog să rețineți că.
.......
la ora
actuală, toate secțiile de pe fluxul
tehnologic sint operaționale. Dar
pentru a vă forma o imagine mai
exactă asupra activității noastre, vă
rog să mă însoțiți in halele de
producție pe întregul flux tehnologic...
...în prima secție in care intrăm.
cea de ambutisaj și asamblare ca
roserii, se asigură cele circa 600
, rift's,’■ ■

repere din tablă ce intră in compo
nența autoturismului. Pe cele 12
linii automate de sudură se execută
principalele subansamble. precum și
asamblarea caroseriei finite pe o
linie tehnologică de 127 metri lun
gime. Pătrundem in secția de vopsitorie, unde se efectuează protecția
anticorozivă a caroseriilor și a altor
piese. Operațiile sînt complet auto
matizate. de la intrarea și pînă la
ieșirea reperelor din secție. Rețin
în mod deosebit atenția robotii in
dustriali de complexitate, pentru
efectuarea operațiilor de grunduire
și vopsire finală. O altă secție im
portantă a uzinei este cea mecani
că, unde se fabrică o serie de pie
se și subansamble. cum sint motoa
rele. punțile față și spate, suspen
siile. direcțiile și frinele. O nouta
te care reține in mod deosebit aten
ția o constituie sistemul hidraulic
de colectare, tratare, sortare și
brichetare a șpanului de fontă, otel,
metale neferoase. în altă secție, cea
de fabricare a subansamblelor de
marc serie, procesul este organi
zat pe 42 linii tehnologice speciali
zate. Aici se realizează și protecția
anticorozivă. ca și cea prin acope. riri metalice a subansamblelor.
Și. în sfîrșit. secția de montaj
general. Aici se află 314 conveioare
de montai și. transportoare aeriene
și la sol. Puse cap la cap. ele
totalizează circa 33 kilometri Iungime. în pofida aparentei aglo
merări de utilaje și instalații, se
disting rigorile fluxului tehnologic
modern, activitatea desfășurîndu-se
neîntrerupt, ritmic, cu precizia im
pusă de tactul benzii de montai.
Vorbind despre organizarea și
desfășurarea activității întreprin
derii, interlocutorul ne-a atras
atenția asupra a două aspecte
deosebit de importante. Primul

Ia cerința unei
lități deosebite a autoturismului.
In procesul de producție, controlul
este organizat in strinsă legătură cu
fluxul de fabricație. Controlul -se
execută cu deosebită exigență după
fiecare operație tehnologică. De
asemenea, in întreprindere există
sectoare de cercetare, de laborator,
standuri complete de probă la di
ferite locuri de muncă, precum și o
pistă de încercări.
Al doilea aspect are în vedere
participarea industriei românești Ia
realizarea autoturismului. Practic,
la fabricarea autoturismului ..Olt
cit" colaborează, in afara partene
rilor francezi, circa 100 unități din
cele mai diferite ramuri economice
ale țării, metalurgie, chimie, indus
tria ușoară ș.a.
— Cititorii ziarului s-au arătat
interesați sd cunoască performan
țele autoturismelor pe care le fa
bricați. Ce ne puteți spune despre
acestea, tovarășe director general?
— Autoturismele ..Oltcit" acoperă
gama mică și mijlocie solici
tată azi în țară și peste hota
re. prezentînd o serie de avantaje
pentru clienți. Primul dintre avan
taje se referă la utilitatea sa. Prin
construcție, „01tcit“ dispune de o
ușă portbagaj in spate, banchetă
spate Rabatabilă, precum și de posi
bilități de montare a circa 25 de echipamente ce pot fi instalate su
plimentar pentru îmbunătățirea con
fortului la solicitarea clientului (de
la ștergător pentru geamul din spa
te pină la ceas cu afișai digital).
De asemenea, autoturismul se re
marcă printr-o ușurință deosebită
în efectuarea manevrelor, dispunind
de suspensii pe bare de torsiune,
precum și de un sistem de direcție
de Construcție tip „Citroen". în ace
lași timp, fiabilitatea subansamble-

lor, consumul de carburanți, ca și
simplitatea soluțiilor constructive asigură un cost de exploatare și în
treținere mai redus față de autotu
rismele din aceeași clasă. După cum
au putut vedea și vizitatorii Tîrgului internațional București, la ora
actuală se fabrică două tipuri de
autoturisme „Oltcit" : de 650 și de
1 100 cm cubi. Primul tip. cu doi ci
lindri, consumă 5,8 litri de carbu
rant la 100 km. pe șosea. Al doilea
tip. cu patru cilindri, consumă 6.7
litri la 100 km. pe șosea. Amindouă
tipurile au răcirea cu aer. motorul
cu 5 trepte de viteză (4 viteze sin
cronizate pentru mers înainte și una
pentru mers înapoi) și sînt alimen
tate de baterie cu tensiunea de
12 volți. Dimensiunile caroseriei
sînt aceleași pentru ambele tipuri:
3 732 mm lungime. 1 538 mm lățime
și 1 430 mm înălțime. „Oltclt“-ul
are, în ambele variante, cinci locuri
și un rezervor de benzină de 40 li
tri. în pliantele de reclamă și in
cărțile tehnice ale autoturismelor
doritorii pot afla și alte date care-i
interesează.
Cu domnul Jaques Pellissier, directonjl general adjunct al societă
ții mixte „Oltcit". discutăm despre
colaborarea specialiștilor francezi și
români în pregătirea fabricației
autoturismelor de mic litraj.
— Colaborarea între specialiștii
francezi și români nu pune proble
me, ne spune domnul Pellissier.
Acest autoturism există și el este
realizat în două tipuri constructive.
Primele autoturisme destinate co
mercializării pe piața vestică a fir
mei „CitroEn" au și fost realizate
și testate in uzină. Ceea ce face ca
la oră actuală gama de autoturisme
„CitroSn" să fie completată de au
tovehicule cu capacități de 650—
1 300 cm cubi. care desigur va atra
ge o serie de clienți doritori de
mașini din această clasă.
Așadar, gama de autoturisme realizate de industria noastră se imbogățește și diversifică cu noi ti
puri. Cea mai recentă realizare —
autoturismul „Oltcit" — continuă
colaborarea româno-france’ă in do
meniul construcției de automobile.
Apreciate de specialiștii din țară
și de peste hotare, primite cu justi
ficat interes de publicul larg cu
ocazia ediției din acest an a TîrguIui internațional București, autotu
rismele „Oltcit" pornesc acum la
drum. Celor care se vor afla la vo
lanul „Oltcit“-ului. fie pe drumu
rile din țară sau pe șoselele lumii,
constructorii de autovehicule din
Craiova le urează : „Drum buni".

Corneliu CÂRLAN
Nicolae PETOLESCU
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A PRIMIM MINISTRU AL KI PIIBI ICII ELENE, ANDREAS PAPANDREU

Președintele Nicolae Ceaușescu
s-a intîlnit cu primul ministru
Andreas Papandreu
Președintele Republicii Socialiste
România. Nicolae Ceaușescu. s-a întilnit. marți după-amiază. cu primul
ministru al Republicii Elene. Andreas
Papandreu.
Cu acest prilej, șeful statului ro
mân a salutat cu cordialitate ne pri
mul ministru grec, urindu-i un
călduros bun venit la București. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și-a ex
primat satisfacția de a se reintîlni
cu premierul Andreas Papandreu.
manifestîndu-și convingerea că vizita
sa in România, convorbirile pe care
le vor avea vor contribui Ia extinde
rea și aprofundarea conlucrării dintre

Republica Socialistă România și Re
publica Elenă, atit pe plan bilateral
cit și în sfera vieții internaționale,
corespunzător dorinței popoarelor
noastre și aspirațiilor lor de colabo
rare și pace în Balcani, în Europa și
în întreaga lume.
La rîndul său. primul ministru grec
a adresat calde mulțumiri pentru in
vitația de a vizita România, pentru
ospitalitatea cu care a fost întâmpi
nat. In același timp, premierul
Andreas Papandreu a arătat că este
deosebit de bucuros de a se întîlni
din nou cu președintele Nicolae
Ceaușescu, de a continua dialogul

tradițional și prietenesc românoelen la nivel înalt, afirmindu-și în
crederea că actualele convorbiri vor
da. prin rezultatele lor, un nou
impuls colaborării fructuoase, ne cele
mai diverse planuri, dintre țările și
popoarele noastre.
întrevederea dintre președintele
Nicolae Ceaușescu și primul ministru
Andreas Papandreu a prilejuit un
prim schimb de vederi, premergător
convorbirilor oficiale, în probleme de
interes comun.
întîlnirea s-a desfășurat într-o
atmosferă de caldă cordialitate și
prietenie.

Ceremonia decorării primului ministru
al Republicii Elene

Moment de la întîlnirea dintre președintele Nicolae Ceaușescu și primul ministru Andreas Papandreu

Dineu oficial oferit de președintele Nicolae Ceaușescu

în onoarea primului ministru Andreas Papandreu
Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

în același timp, ținînd seama de
situația internațională deosebit 'de
gravă — atît politică, cit și 'econo
mică — este necesar să întărim
colaborarea și conlucrarea noastră
pentru a contribui la soluționarea
problemelor internaționale, la pro
movarea politicii de destindere, de
colaborare, de pace.
România se pronunță ferm pen
tru relații internaționale bazate pe
principiile deplinei egalități în
drepturi, respectul independenței și
suveranității naționale, neameste
cul în treburile interne, avanta
jul reciproc și renunțarea la forță
și la amenințarea cu forța în ra
porturile dintre state.
Considerăm că este necesar să se
facă totul pentru soluționarea pro
blemelor litigioase numai și numai
prin tratative. Oricît de grele și de
îndelungate ar fi tratativele, ele
sînt incomparabil mai bune — și
nu pot decît să ducă la rezultate
pozitive, în interesul fiecărui po
por, al cauzei destinderii și păcii.
în acest spirit, doresc să exprim
dorința și hotărîrea României de
a dezvolta larg relațiile de coope
rare în Balcani, de a se acționa
pentru soluționarea diferitelor pro
bleme și neînțe’egeri, pe calea tra
tativelor, pentru transformarea
Balcanilor într-o zonă a colaboră
rii pașnice, fără .arme nucleare,
fără baze militare străine. în reali
zarea acestui obiectiv de impor
tanță deosebită pentru popoarele
din Balcani considerăip că trebuie
să pregătim temeinic o întîlnire la
nivel înalt a țârilor balcanice pen
tru a cădea de acord îtnpreună
asupra viitoarelor acțiuni pentru
realizarea unei zone fără arme nu
cleare, a colaborării și prieteniei.
Acordăm, de asemenea, o aten
ție deosebită problemelor colabo
rării și securității în Eurbpa. Con
siderăm câ, la reuniunea de la
Madrid — care îșî va începe în curînd lucrările — trebuie să se ajungă la înțelegeri comune cu pri
vire la convocarea unei conferințe
de dezarmare și încredere, la con
tinuitatea reuniunilor consacrate
securității și colaborării pe conti
nent, Ia realizarea unei Europe
unite, bazată pe respectarea orînduirilor sociale din fiecare țară, pe
independența fiecărei națiuni.
Este necesar să facem totul pen
tru a nu se amplasa noi rachete cu
rază medie — sau cu orice rază —,
de acțiune în Europa, pentru re
tragerea și distrugerea celor exis
tente, pentru o Europă fără rachete
nucleare, fără arme nucleare,
în general, România consideră că
trebuie intensificate eforturile pen
tru oprirea cursei înarmărilor,

pentru trecerea la dezarmare și, în
primul rînd, la dezarmarea nu
cleară. Să facem totul pentru res
pectarea dreptului fundamental al
oamenilor — dreptul Ia viață, la
existență, la independență, la li
bertate, la pace !
în același timp, este necesar să
se facă totul pentru soluționarea
problemelor subdezvoltării, pentru
realizarea noii ordini economice
internaționale — aceasta consti
tuind o cerință fundamentală a
progresului popoarelor, a bunăstă
rii, a păcii și colaborării în în
treaga lume.
Nu doresc să mă opresc asupra
altor probleme internaționale ; sînt
foarte multe. Considerăm că toate
aceste probleme- trebuie soluționa
te în spiritul înțelegerii, al răspun
derii față de viața și de indepen
dența popoarelor, față de cauza
păcii.
Este necesar să acționăm pentru
a întări rolul Organizației Națiu
nilor Unite, al altor organisme in
ternaționale în soluționarea demo
cratică, în interesul tuturor po
poarelor, a' problemelor complexe
din viața internațională.
Doresc să-mi exprim satisfacția
pentru colaborarea bună a repre
zentanților României și Greciei; a
țărilor noastre, în soluționarea pro
blemelor internaționale. Dealtfel,
asupra tuturor acestor probleme
importante din viața internațio
nală, țările noastre au o orientare
comună, acționează pentru a-și
aduce contribuția la soluționarea
lor pe calea tratativelor, la afir
marea politicii de pace și de inde
pendență națională.
încă o dată, doresc să exprim
convingerea că vizita dumneavoas
tră, convorbirile și înțelegerile la
care vcm ajunge vor constitui un
factor important și vor marca o
etapă nouă în relațiile dintre
România și Grecia.
Cu această convingere, doresc să
ridic acest pahar și să urez po
porului grec succese tot mai mari
în dezvoltarea sa economico-socială independentă, bunăstare și feri
cire !
— Pentru o colaborare tot mai
puternică între țările și popoarele
noastre ;
— în sănătatea dumneavoastră,
domnule prim-mi nistru, a colabo
ratorilor dumneavoastră ;
— Pentru pace și colaborare în
Balcani, în Europa, în întreaga
lume ;
— Doresc să ridic, de asemenea,
paharul în sănătatea președin
telui Republicii Elene, domnul
Karamanlis ;
— în sănătatea dumneavoastră,
a tuturor ! (Aplauze).

Toastul primului ministru
Andreas Papandreu
(Urmare din pag. I)
Vreau să spun, de asemenea,
domnule președinte, că importanta
dumneavoastră contribuție la lupta
pentru destindere, pentru pace,
pentru reducerea înarmărilor, și în
primul rînd a înarmărilor nucleare,
lupta dumneavoastră pe toate me
ridianele lumii pentru o nouă or
dine economică, pentru soluționa
rea problemei exploatării Sudului
de către Nord, pentru a se redes
chide drumurile unei dezvoltări economice și sociale pentru toate
popoarele — această luptă a dum
neavoastră v-a consacrat drept una
dintre cele mai importante perso
nalități ale epocii noastre. Pentru
că, intr-adevăr, astăzi, România,
care, deși nu este o țară mare ca
populație, deține o poziție foarte
importantă pe plan internațional.
în ceea ce privește relațiile
noastre bilaterale, sîntem siguri că
dincolo de ceea ce am reușit pînă
acum, cu prilejul acestei vizite, al
acestor întîlniri, vom obține noi
realizări. Vom proceda la extinde
rea colaborării noastre în dome
niile pe care le-ați menționat, și
anume cel economic, științific și
cultural. Și mă bucur că acest lu
cru întrunește și aprecierea colabo
ratorilor mei, ca și a colaboratori
lor dumneavoastră. într-un mo
ment într-adevăr dificil pe plan in
ternațional, această colaborare
poate să dea multe rezultate.
Dar aș vrea să mă opresc și eu
puțin la o problemă pe care ați
abordat-o dumneavoastră — și anume aceea a luptei împotriva
noilor arme și, îndeosebi, a rache
telor și a înarmărilor în Europa și
în Balcani. Sîntem țâri mici ; ță
rile noastre nu sînt superputeri. Cu
toate acestea, în lupta pentru su
praviețuirea popoarelor noastre și
a umanității, puterea morală a po
poarelor noastre, voința lor este
poate mai puternică decît toate.
S-ar putea să fie mai puternică
decît strategia „războiului rece". Să
îmbrățișăm mișcarea pentru pace,
mișcarea împotriva armelor nuclea
re. De aceea vreau să primiți sincere
le mele felicitări pentru progresul
pe care deja.l-ați realizat în aceas
tă luptă a dumneavoastră pe plan
balcanic. Aș vrea să vă asigur, în
această seară, că poporul grec, gu
vernul Greciei sînt întru totul de
acord cu drumul care a fost trasat.
Avem în vedere o întîlnire la nivel
înalt, bine pregătită, pe plan bal
canic, pentru ca să punem capăt
astăzi, dar și în viitor, prezenței
armelor nucleare în Balcani.
Dacă se ia în considerație că de
fapt țările scandinave constituie o
zonă fără arme nucleare, dacă reu
șim ca peninsula Balcanilor să o
transformăm din „butoiul cu pul
bere al Europei". — cum era, cîndva, denumită — într-o peninsulă a
păcii, vom întări în mod hotărîtor
lupta oamenilor de pe întregul pămînt, a tuturor acelora care se ri
dică împotriva pericolului unei
catastrofe nucleare. Vreau să asi

gur de pe acum poporul român că
nu vom permite ca țara noastră să
devină obiectul unui atac nuclear,
pentru că nu știu ce interese stra
tegice străine cer prezența arme
lor nucleare în țara noastră. Aș
dori ca, înainte de a părăsi această
problemă a armelor nucleare, să
subliniez că, recent, s-a dezvoltat
o teorie deosebit de periculoasă.
Este teoria războiului nuclear li
mitat. Pînă acum știam că răz
boiul nuclear poate fi evitat ; se
știa că cel care ar provoca primul
un atac cu arme nucleare va con
duce la un război mondial — adi
că existența armelor nucleare ar
avea un caracter descurajator. Din
păcate, cu noua teorie sînt încu
rajați acei care doresc să creadă că
pot să utilizeze armele nucleare
fără ca aceasta să ducă la conse
cințele tragice ale unei catastrofe
mondiale.
De aceea, domnule președinte,
consider necesar ca toate forțele,
toate marile puteri să declare că
niciodată nu vor recurge primele la
arme nucleare. Dorim — ca și dum
neavoastră dealtfel — ca negocierile,
de la Geneva să ducă la rezultate
bune. Nu sînt foarte optimist în această privință. Dar, în orice caz,
părerea noastră este că nu trebuie
să ne complicăm în discuții, dacă
am reușit sau nu realizarea unui
echilibru nuclear, deoarece ambele
superputeri dețin forțe necesare să
distrugă de 10 ori, de 11 ori, de 20
de ori întreaga omenire. De aseme
nea, aș vrea să adaug și altceva :
că forțele nucleare pe care le de
ține numai o singură țară — și
anume Anglia — sînt suficiente
pentru a face să dispară un întreg
continent. Și în această situație
complexă cred că o atitudine logi
că se impune — și anume să nu se
mai instaleze nici o rachetă nuclea
ră în Europa ! Este necesar ca și
cele existente să fie eliminate !
Dar este o greșeală față de istorie,
față de umanitate, să se urmăreas
că realizarea unui echilibru prin
adăugarea altor rachete.
Domnule președinte,
Aș vrea să aflați că poporul elen,
alături de poporul român, va lupta
pentru pace, pentru libertate pen
tru independență și suveranitate,
pentru autodeterminarea popoare
lor. Doresc să cred că avem de
partea noastră dreptatea — și
aceasta este unica soluție care poa
te să asigure supraviețuirea po
poarelor. De aceea sînt încredințat
că vom învinge I
Vă rog să-mi permiteți să vă
mulțumesc încă o dată pentru
această minunată vizită și această
primire deosebită.
Aș vrea să toastez în sănătatea
poporului român prieten.
în sănătatea dumneavoastră !
în sănătatea și pentru fericirea
poporului român 1
Pentru colaborarea dintre noi,
pentru conlucrarea dintre țările și
popoarele noastre 1 (Aplauze),

în cadrul unei ceremonii, care a
avut loc la Consiliul de Stat, tova
rășul Nicolae' Ceaușescu a înminat
primului ministru al Republicii Elene,
Andreas Papandreu, Ordinul „Steaua
Republicii Socialiste România" clasa
I cu eșarfă, în semn de înaltă pre
țuire. ca o expresie a bunelor ra
porturi româno-elene.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat cu deosebită căldură pe dis
tinsul oaspete cu prilejul conferirii

celui mai înalt ordin al Republicii
Socialiste România, urîndu-i activi
tate cit mai rodnică pentru dezvol
tarea relațiilor prietenești dintre
România și Grecia, pentru întărirea
colaborării lor pe plan internațional.
înaltul oaspete și-a exprimat sa
tisfacția pentru distincția primită,
arătind că este cu atît mai bucuros
cu cît aceasta i-a fost înmînată da
președintele Nico'aa Ceaușescu. per
sonalitate recunoscută pe plan in-

ternational pentru activitatea sa de
dicată păcii, destinderii, umanității.
Primul ministru elen a subliniat că
vede în aceasta un îndemn la o și
mai mare apropiere, la o colaborare
și mai strînsă între România și Gre
cia, între popoarele român și elen.
La festivitate au participat tova
rășii Constantin Dăscălescu. Stefan
Voitec. Ștefan Andrei, Gheorghe
Petrescu, alte persoane oficiale ro
mâne și elene.

începerea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)
laterală interbalcanică. Totodată, a
fost reafirmată hotărîrea României și
Greciei de a conlucra în continuare,
împreună cu celelalte state din re
giune. pentru organizarea unei con
ferințe la nivel înalt a țârilor balca
nice, care să discute căile si mijloa
cele de întărire a încrederii și cola
borării în Balcani.
în cursul convorbirilor, s-a subli-r
niat că intensificarea fără precedent
a cursei înarmărilor apasă tot mai
greu pe umerii popoarelor, creează
grave pericole la adresa păcii si
securității mondiale. A fost reliefată
necesitatea de a se trece la oprirea
cursei înarmărilor. Ia adoptarea de
•măsuri practice de dezarmare. în pri
mul rînd de dezarmare nucleară, la

cprirea amplasării de rachete cu rază
medie de acțiune în Europa și dis
trugerea celor existente.
în același timp, .s-au relevat im
plicațiile profund neg'ative ale crizei
economice mondiale, ale continuării
cursei înarmărilor și creșterii insu
portabile a cheltuielilor militare care
afectează toate statele. îndeosebi ță
rile în curs de dezvoltave. A fost
subliniată marea însemnătate a li
chidării subdezvoltării și instaurării
unei noi ordini economice interna
ționale. care să asigure progresul mai
rapid al tuturor statelor. în special
al celor rămase în urmă, precum și
stabilitatea politică și economică
mondială.
S-a apreciat că viata, realitățile de
monstrează că trebuie să se afirme

cu putere în relațiile internaționale
principiile egalității, independenței,
neamestecului în treburile interne,
renunțării la forță și la amenințarea
cu forța.
Președintele Nicolae Ceaușescu și
primul ministru Andreas Papandreu
au reafirmat hotărîrea României și
Greciei de a conlucra tot mai strîns
pe arena mondială, de a-și aduce o
contribuție activă la soluționarea. în
interesul popoarelor, a problemelor
complexe ce confruntă omenirea con
temporană. la statornicirea unui cliQiat de pace, securitate. înțelegere și
colaborare în Balcani, în Europa și
în întreaga lume.
Convorbirile au loc într-o atmos
feră de caldă prietenie. înțelegere și
stimă reciprocă.

Sosirea în Cap itală
La invitația președintelui Republi
cii Socialiste România. Nicolae
Ceaușescu, și a primului ministru
al guvernului român. Constantin
Dăscălescu, marți a sosit la București
primul ministru al Republicii Elene.
Andreas Papandreu. care efectuează
o vizită oficială de prietenie in țara
noastră.
Vizita premierului elen in România
constituie o ilustrare a evoluției po
zitive pe care o cunosc relațiile de
prietenie și colaborare româno-elene.
o expresie a dorinței comune de a
le conferi noi dimensiuni. în același
timp, vizita și noul dialog la nivel

înalt vor contribui la asigurarea unui
climat de încredere, conlucrare și
bună vecinătate în regiunea balcani
că. la cauza destinderii, păcii și înțe
legerii in Europa și in întreaga lume.
Primul ministru elen este însoțit în
această vizită de Iannis Pottakis. mi
nistru supleant al economiei naționa
le. Dimitris Marudas, ministru ad
junct pentru presă și informații
la președinția guvernului, Karo’os
Papulias. ministru adjunct la Minis
terul Afacerilor Externe, Costas Aslanis. ministru adjunct la Mirțisterul
Transporturilor, de alte persoane ofi
ciale.

Pe aeroportul Otopeni, unde erau
arborate drapelele de stat ale celor
două țări, au venit in întimpinare
tovarășii
Constantin
Dăscălescu,
Ștefan Voitec, Gheorghe Oprea,
Gheorghe Petrescu, miniștri, alte per
soane oficiale.
Erau prezenți Ion Brad, ambasa
dorul României la Atena, precum și
Michel Cottakis. ambasadorul Greciei
la București, membri ai ambasadei.
In onoarea oaspetelui, pe aeroport
se afla aliniată o gardă militară. Au
fost intonate imnurile de stat ale Re
publicii Elene și Republicii Socialiste
România.
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CENTENAR IOAN ANDREESCU

Spații durabile
ale spiritualității românești
Se împlinesc 100 de ani
de ia trecerea in neființa a
unuia din cei mai man pic
tori români — loan An
dreescu. La 3 noiembrie
1882 se încheia o viață
scurtă, de numai 32 de ani,
dar animată de rivna aproape eroică a desăvîrșirii
propriilor mijloace de ex
presie. O viața in care ano
nimatul modestei îndeletni
ciri a profesorului de desen
se îmbina cu o creație pic
turală de a cărei valoare nU
și-au dat seama decit cîțiva
admiratori și prieteni apropiați. Treptat, dar din nefe
ricire. postum, numele lui
loan Andreescu, care fusese
sporadic citat printre pic
torii de seamă ai sfirșitului
de secol XIX alături de
Aman sau Grigorescu, se
va impune cu autoritate
printre cele mai de seamă
ale
picturii
românești.
„Omul acesta ciudat, scria
în 1932 profesorul George
Opreșcu, a trecut prin Viață_ ca unul care avind de
păstrat și de transmis o co
moară nu trăiește decit
pentru ea, o poartă la sin,
renunță la tot și nu este
preocupat decit să o știe
la loc sigur după moarte.
Ultimii nouă ani ai artistu
lui, anii activității sale, sin
gurii in care a putut să-și
exprime gindul, sînt ani de
sacrificiu, plini de mari
bucurii, dar care îi distrug
sănătatea, sint ani închinați
singurului obiect căruia îi
acorda o importanță — ope
ra sa. In cele din urmă,
opera aceasta a triumfat.
Ea a ieșit mai nobilă, mai
curată, mai luminoasă, pu
rificată parcă de focul care
l-a mistuit pe artist. Cu aripile sfărimate el pare un
invins. Nereușita nu este
datorată numai morții sale
timpurii care l-a smuls in
momentul cind se realizase,
cit mai cu seamă sentimen
tului net și tragic că An
dreescu, in modestia sa, nu
și-a dat seama de înălți
mea la care se ridicase".
Expoziția organizată în
1932, la Fundația Dalles,
cu ocazia semicentenarului
morții pictorului, a contri
buit substanțial la sublinie
rea faptului că, mal mult
decit Aman, mai mult decît
întreaga generație care i-a
urmat, fără a-1 excepta nici
pe Grigorescu (după cum
sublinia tot profesorul Opresci) „Andreescu a fost
figura cea mai nobilă și
mai poeminentă a artelor
plastice din România". De
altfel, monografiile de proporții reduse, semnate de
George Opreșcu,jîn;,19.32,. și;
Al. Busuioceahu în 1938. âctivitatea și aprecierile unor
personalități precum Gh.
Petrașcu, J. Al. Steriadi,
I.D. Ștefănescu. O.W. Cisek,
K.H. Zambaccian au contri
buit nu numai la o mal
bună cunoaștere a operei,
ci și la impunerea ei în rîndul valorilor de primă im-

portanță ale artei româ
nești. In zilele noastre, mo
numentala monografie în
chinată de Radu Bogdan operei andreesciene îi stabi
lește valoarea exactă — una
din cele mai inalte din în
treaga pictură românească,
rezolvînd ceea ce rămăsese
necunoscut cu privire la
numărul și calitatea lucră
rilor,- la amănunte ale bio
grafiei, la situarea mai
exactă in epotă și în conștiința urtnașilor a acestei
picturi de o impresionantă

loan Andreescu:
amplitudine și profunzime
a mișcărilor sufletești con
ținute.
O operă căreia timpul
i-a adus cu adevărat consa
crarea, Ședința plenară a
Academiei din 28 octombrie
1948 în care Andreescu a
fost ales membru post-mor
tem, marile sărbătoriri pri
lejuite de centenarul naș
terii sale, faptul că insti
tutul de arte plastice din
Cluj-Napoca se numește
„loan Andreescu1*, existen
ța unui premiu anual al
Academiei, care, de aseme
nea, îi poartă numele, o
atestă.
Deși
nu a_ fost
inova____
__ un. ___
tor în sensul îp care termenpljpoate fi acceptat referitor la .-.«Corot sau Cezanne, la Manet sau Renoir,
deși nu a fost primul pic
tor de plein-air la noi (este
precedat in acest sens de
Nicolae Grigorescu). loan
Andreescu reprezintă, după
cum afirma Radu Bogdan
în ampla monografie pe
care l-a închinat-o, „un

pictor de înaltă clasă, super.or în multe privințe
majorității celor ce au clă
dit renumcle Barbizonului :
lui Dupre, lui Diaz, lui Troyon, lui Jacque și multor
altora cu nume înzecit mai
sonore decit al său. Pentru
că a dovedit o mai mare
independentă față de natu
ră, o mai mare putere de
sinteză și, mai ales, de
sobrietate in sentiment și
stil. A țintit spre desăvîrșire. dar fără răceală și fără
pedanterie. Nu s-a închis

„Țârăncuță"

in manieră,
______ n-a.. ____
făcut concesii. Succesul imediat și
comod nu l-a tentat., A atins valorile permanenței
știind să le închege din
bucuriile efemerului".
De la peisajele pictate in
apropierea
Buzăului la
binecunoscutele Tirguri de
Drăgalcă, de la această adevărată capodoperă care
este „Iarna la Barbizon" la
adevărate culmi ale creației
,
andreesciene,
cunoscute sub
titluri precum ,.Sălciile",
„Stînci și mesteceni". „Grînarul", „Cimpul", „Aleea de
fagi", „Peisaj cu arbori",
„Rațele", „Colț de pădure",
„Pădurea desfrunzită",’ lu
____
____,___ aceeași
__
crările
dezvăluie
gravitate în a aborda valori
câre-i stăteau aproape de
căre-i
d„
suflet, legătura cu rădăci
nile adinei și viguroase ale
tradiției de artă româneas
că. „Ceea ce la Andreescu
e viu, la' Grigorescu e fee
rie ; ceea ce la Grigorescu
e splendoare născută, la
Andreescu se preface in
simplu, energic și suculent,

observa in 1889 Barbu Ștefânescu Delavrancea. . La
Grigorescu bogăția aparen
tă te răpește fără a te con
vinge ; la Andreescu . sim
plitatea aparentă te pune
pe ginduri și te convinge,
te face să înțelegi și de aceea să admiri, fără regret
și fără reticență".
Anotimpurile pe care le
iubește, toamna și iarna în
apropierea Buzăului, ima
gini ale satului patriarhal
și prietenos, peisaje cu ar
bori masivi, primăvara cu
abundența crengilor înflo
rite. pulverizate în mii de
puncte imaculate, evocă
privitorului de azi același
echilibru, aceeași melanco
lică împăcare cu lumea’, do
minată parcă de premoniția
crepusculului apropiat.
In ultimii ani ai vieții.
Andreescu își oprește mai
insistent privirea asupra
florilor. La Barbizon. ca și
la Buzău, el se aplecase adeseori să redea, concentrat
și simplu, frumusețea lor
discretă și plină de nuanțe.
Niciodată insă cu această
stăruință și cu o rezonanță
cromatică atît de mare ca
în lucrările ultimilor ani.
„Fără voie — nota Alexan
dru Busuioceanu — ne gindim la pasiunea plină de
deznădejdi a lui 'Lucliian in
anii săi de suferință, cind
florile, unicele modele răb
dătoare, ii rămăseseră sin
gura voluptate picturală".
„Garoafe in pahar", „Paha
rul cu flori albastre și albe",
„Ghiveciul cu trandafiri",
„Paharul cu trandafiri și
micșunele",
„Trandafiri",
„Trandafiri roșii, roz și
albi", sint — pentru privi
torul de azi — minunate
poeme cromatice, in care
inflexiunile delicate ale li
niei, urmărind conturul co
rolelor asociate tușelor
ușoare care marchează sub
tile și revelatoare accente,
impresionează prin acuita
tea și subtilitatea notației.
Este o artă care nu găsește
doar echivalențe ale unor
imagini percepute direct ;
este o artă care folosește aceste imagini pentru a ex
prima ceva cu mult mal adinc, ceva ce nu putea fi
nicicum demonstrat sau ex
plicat, ci numai experimen
tat, o artă care sl cuprindă
esența însăși a vieții, dure
roasa intensitate cu care a
perceput-o acest artist.
Adevărate spații de cul
tură românească, lucrările
recompun în ansamblul lor
o
operă
deosebit
de
coerentă din punct de ve
dere intelectual, o operă în
care este clădiță adine spi
ritualitatea românească, po
tențată de strălucita conto
pire cu sensuri ale artei
universale
contemporane
lui, o operă care adună, in
tr-o unică sinteză, forța și
măreția, sublimul și melan
colia. durerea și bucuria.

Marina PREVTU

Monografie consacrată unui mare artist
Apariția celui de-al doilea tom al
monografiei pictorului loan An
dreescu în patru volume, semnată
de Radu Bogdan, se înscrie prin
unicitatea subiectului ei — posteri
tatea critică a artistului — ca un
eveniment deosebit în istoria artei
românești și, totodată, demn de sem
nalat. datorită condițiilor tehnice
tipografice ca o izbîndă editorială.
Cartea constituie o cercetare de
amploare a operei unui artist, sub
toate aspectele și cu toate implica
țiile ei în viața cultural-artistică a
unui popor. Să observăm că aseme
nea ample exegeze, o asemenea
muncă laborioasă nu-și găsesc încă
destui susținători entuziaști, preferindu-se în schimb realizările de
mică întindere ale micromonogra
fiilor. scurtele eseuri și succintele
prefețe de album. Autorul acestei
monografii s-a aplecat asupra ope
rei lui Andreescu mai bine de 30
de ani.
Dacă în primul volum Radu Bog
dan a tratat pe larg despre locul
artistului în epocă, folosind Un bo
gat material documentar și străduindu-se. după propria afirmație.
„să prezinte un Andreescu nu atit
interpretat de. noi, cit restituit da
telor sigure, obiective afirmate de
Istorie și realitate, cu precădere în
timpul vie'ii artistului", în cel de
față a năzuit la un mmuț'os comen
tariu critic, „o critică a criticii" ce
are în vedere tot ceea ce a crezut
oportun și important de luat în
seamă sau mai demn de Semnalat
din ceea ce s-a scris despre An
dreescu.
Lipsit de aportul unor lucrări de
profil similare din țară și Străină
tate. a întreprins în această direcț’e
o muncă de pionierat, deschizind
noi orizonturi cercetării Unui atare
domeniu.
O atare delimitată Preocupate de
specialitate, susținută în anroaoe
800 de pagini, poate determina pe
•) Radu Bogdan : „Andrees
cu". Editura „Meridiane".

teatre
H Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Comedie de modă veche —
19,30; (sala Atelier) c Act venețlan —
19; (la Casa studenților) :
Romulus
cel Mare — 20.
B Opera Română (13 18 57) : Giselle
— 19.
B Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75. Ateneul Romăn) : „Integrala
creației lui Ludwig van Beethoven"
in viziunea prof. dr. Zoe DumltresCuBușulenga și a muzicologului Ioslf
Sava — 19,36.
ES Teatrul de
operetă
(13 98 48) :
Mam'zelle Nitouche — 19,30.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
sala Schitu Măgureanu, 14 75 46):
Mobilă și durere — 19; (sala Grădina
Icoanei, 12 44 16) : Cum se numeau cei
patru Beatles 7 — 19.

unii cititori să creadă că volumul
este interesant doar pentru specia
liști și este puțin abordabil sau
neinteresant pentru ei, ceea ce ar
fi inexact. Cartea se adresează deo
potrivă atit celor avizați, cit și ama
torilor de artă dornici să pătrun
dă in tainele artelor frumoase, și
este un merit al autorului de a fi
răspuns ambelor cerințe, imbinînd
exigențele cercetării de strictă spe
cialitate cu acelea ale unei expu
neri instructive și clare, larg accesi
bile. Structura cărții este clar și lo
gic prezentată și răspunde necesi
tăților metodologice de expunere,
avind următoarele capitole : Des
pre sensul creației in critica de artă,
Momentul Delavrancea (1889—1900),
Formarea conștiinței critice (1501—
1918), Principalele expoziții din pe
rioada interbelică și răsunetul lor
(1919—1932), Primele sinteze și stu
dii cu caracter monografic (1933—
1947), Recuperarea operei (1948—
1957), Cercetarea fundamentală
(1958—1970), ■ Literatura de eseu
(1971—1981) și Perenitatea lui An
dreescu. Ea este scrisă intr-un lim
baj cursiv, fără preț ozități de stil
sofisticat sau termeni de mică cir
culație. ceea ce permite o lectură
plăcută și antrenantă, cu atît măi
mult cu cit unele exprimări înflă
cărate în susținerea unor opinii pro
prii animă și dau o mai suculentă
savoare textului. Fie citind frag
mente la întimplare. fie pe măsura
parcurgerii pe îndelete a cărții, ci
titorul urmărește cu Viu interes,
captivat de subtila pledoarie a au
torului — un zelos fidel andreescian
— înverșunarea luptei sale împotri
va unul adversar fictiv, mai mult de
el presupus, pentru a-1 capta în fa
voarea situării lui Andreescu
pe cel mai înalt piedestal al
admirației. De aceea argumen
tează uneori excesiv, citează
masiv din autorii care s-nu ocu
pat de Andreescu pentru ca să com
bată cu un zel de propagator al pro
priului cult pentru marele p’ctor.
Alături de Radu Bogdan retrăiești.

B Teatrul Mic (14 70 81) : Să îmbrăcăm
pe cei goi — 19,30.
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ; Flu
turi, fluturi — 20.
B Teatrul de comedie
(16 64 60) :
Există nervi — 19,30.
■ Teatrul
„C.I. Nottara"
(59 31 03,
sala Magheru) : Micul infern — 19.30;
(sala Studio) : Inele, cercel, beteală
— 19.
B Teatrul Ciulești
(sala Majestic,
14 72 34) : ...Eseu — 19,30.
B Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba Iul Tă
nase — 19,30: (sala Victoria, 50 58 65) :
Funcționarul de la Domenii — 19,39.
H Ansamblul
„Rapsodia
română"
U3 13 00) : La izvor de dor și clntec
— 13,30.
B Teatrul „ton Vasllescu" (12 27 43) :
Dulcea Ipocrizie a bărbatului matur
— 19.
H Circul București (11 01 20) :
Zoocirc — 19,30.
H Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Si cu Daniela, zece 1 — 17.
B Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :

de exemplu, dilema și zbuciumul
profesorului G. Oprescu de a oscila;
în diversele sale scrieri, asupra ra
portului de prioritate valorică An
dreescu—Grigorescu.
Asiști, mai bine zis urmărești, cu
interes captivantele bătălii și vic
torii ale autorului intru gloria lui
Andreescu. căci „o valoare se cere
apărată dintotdeauna. Afli cu acest prilej o mulțime de date bio
grafice ale autorului, gindurile și
planurile sale de viitor pentru cer
cetările ulterioare. Sint prezentate,
dintr-o perspectivă proprie. înseși
„avatarurile" criticii de artă într-o
epocă de la ale cărei erori estetice
nu s-a putut sustrage nici autorul
acestei exegeze și nici alții. Ade
vărate urmăriri detectiviste sint
relatările despre recuperarea unor
tablouri de către autor — „Pădurea
de fagi". „Cumpăna satului" — des
pre peregrinările și investigațiile în
aflarea de date biografice, uneori
înșelătoare, despre unele retractări,
ca in cazul confuziei asupra identi
tății casei în care a locuit pictorul
la Buzău ș.a.
Probitatea de cercetător a lui
Radu Bogdan face ca. pentru o mai
dreaptă cumpănire a adevărului de
către cititorul lucrării, să includă în
volum numeroase texte in extenso
ale unor critici și istorici de artă
care s-au pronunțat asupra operei
lui Andreescu și să explice, de
asemenea, prin aparatul de note tot
ceea ce ar părea controversat și
nelămurit, permițind astfel acestuia
să-și facă o cit mai dreaptă opinie
proprie.
înflăcărată pasiune pentru’ a con
vinge despre preeminența creației
unui artist merită a fi salutată, căci
ea a dus la o operă extrem de va
loroasă pentru istoria artei româ
nești și. totodată, const’tuie un
exemplu la care subscriu toți ar
tiștii contemporani : acela de a găsi
printre critici un pasionat și fidel
admirator.

Petre OPREA

Aventurile lui Plum-Plum — 10; Noc
turn : Stravinski — 20,15.

cinema
H Concurs: SCALA (11 03 72) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
B Izvorul („Zilele filmului sovietic") :
STUDIO (59 53 15) — 10; 12; 14; 10;
18; 20.
B Femeia din Ursa Mare : FAVORIT
(45 31 70) - 9; 11,15: 13.30; 15,43; 18;
20,15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15,45: 16; 20,15.
H Prea tineri pentru riduri : CEN
TRAL (14 12 24) - 9 ; 11.15: 13.30: 13,43;
18; 20, FEROVIAR 50 51 40) — 9; 11,15;
13,30; 15,15: 18: 20,13, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18: 20.
B Pădurea
nebună :
VICTORIA
(16 28 79) - 9.30; 11,30: 13.30: 15,45; 18;
20, VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20.

|

Mărturia
unei
civilizații

Condiția umană a lumii satului

Un reputat poet (Marin Sorescu), semnatarul unei spiri
tuale prefețe, un artist foto
graf (loan Miclea). „creatorul"
unor imagini excepționale, și
o pasionată cercetătoare (Elena
Udriște, directoarea Muzeului
județean Gorj), semnatara unei
erudite ’ postfețe despre arta
lemnului, iși dau mina, bene
ficiind și de colaborarea cu
redacția revistei „Transilva
nia", in tipărirea unui interesant
album dedicat „Muzeului satului
gorjenesc de la Curt.șoara".
După generoasa inițiativă a fo
rurilor culturale din Tirgu Jiu
de a asambla, intr-un spațiu
imanent poetic (in jurul culei
Cornoiu), mărturiile de preț ale
unei străvechi civilizații a lem
nului, o revistă vine așadar să
dea contur tipografic și expresi
vitate coloristică acestei acțiuni
lăudabile, ce depune mărtur.e
despre una din dimensiunile esențiale ale spiritului creator
românesc. Firește, nu stă in in
tenția noastră de a face aici o
cronică de artă. Căci nu e
vorba doar de emoția cli
pei, ci de intilnirea cu spațiul
etern al unui popor. Sau, cum
spunea Nicolae lorga : „Ce s-a
păstrat împotriva răutății vre
murilor (...) este așa de mare
preț, incit rostul nostru in isto
ria civilizației . este fixat mai
mult de jumătate prin aceasta".
Și văzînd sau revăzind citeva
din casele în care au viețuit
strămoșii, pricepem că. dincolo
de imperativele elementare ale
zilei, a existat un gust, un rafi
nament estetic, ceea ce a făcut
ca omul să răzbească povara
vremurilor. Pe ancadramentul
casei lui Udriște din Olari stă
scris cu solemnitatea textelor de
ctitorie istorică : „Se-au început
această privință din vremea
neamțului, în leat 7298 (1790) și
se-au isprăvit in leatul 7311
(1803) cu toată cheltuiala (...) ta
lere un pol. Si se-au isorăv t in
zilele lui Alexandru Ipsilantivoievod".
Dincolo de parfumul „scrijeliturii de demult", tensiunea pri
virii și bătaia inimii încearcă să
se regleze parcă după ritmur.le
altui timp.
Este vorba de un album, insă
o imagine fotografică, orlcît de
măiestrită, nu poate . „înșela"
eminența modelului. Ceea ce s-a
strins la Curtișoara ii reamin
tește oricui de ceea ce se află la
Bujoreni-Vilcea, in Dumbrava
Sibiului sau in Muzeul satului de
lingă Cluj-Napoca. Sau ne obli
gă să amintim de ceea ce este
încă viu în satele din aceste ve
tre ale statorniciei. Civilizația
lemnului rămîne o mărturie de
neprețuit in privința harului
creator al poporului nostru, al
rădăcinilor sale, adine înfipte in
solul istoriei.

Acest roman de Gh. Suclu nu este,
cum ar părea, o „cronica de război",
ci monografia suf.etului țărănesc
dintotdeauna surprins intr-u.i cadru
istoric bine precizat : cel de-al doilea
război mondial. Deși scrie aparent un
roman „de război", prozatorul va
nota pe multe pagini atmosfera gos
podărească a satului, obiceiurile oa
menilor, traiul obișnuit, zilnic. îm
părțit de specificul unor înde
letniciri legate de răsăritul și apusul
soarelui, de succesiunea anotimpu
rilor. precum și de evenimentele
vieții individuale : naștere, căsătorie,
moarte. Mișcările comunității rurale
sint astfel, se înțelege. coordo
nate de ritmuri mai ample, exis
tența se derulează potrivit unei
ordini prestabilite, iar anii ce se adaugă virstei indivizilor sint „vechi",
fimdcă ei aduc repetarea acelorași
evenimente fundamentale. Codurile
acestei existențe „închise" se moște
nesc din tată in fiu. viața tuturor
desfășurindu-se după un scenariu
prestabilit, care asigură armonia gos
podărească a colectivității și liniștea
individului. Accidentele sint ca și ex
cluse, iar cind ele totuși intervin nu
schimbă datele esențiale. Pentru oa
menii din satul lui Gh. Suclu răz
boiul este un asemenea accident,
străin de viața și firea lor pașnică,
de orizontul năzuințelor și obiceiu
rilor trad.ționale. Singura lui „cali
tate" este de a face și mai pregnante
însușirile oamenilor: delicatețea, gin
gășia, omenia, respectul valorilor mo
rale, cultul vieții și al muncii. Re
gula aspră a răzooiului. microbii vi
rulentei dezumanizări pe care-i răspindește nu ating sufletele oameni
lor: ei nu-și modifică trăsăturile in
dividuale, strategiile existențiale și
comportamentul so'cial, intr-un cuvint
nu-și trădează, sub presiunea unei agresiuni, propria lor umanitate. Ilus
trativă în acest sens este uluitoarea
„poveste de iubire" situată de autor
în prima parte a romanului, ceea ce
face ca monstruozitatea conflagrației
în mijlocul căreia se naște să fie cu
atît mai intens sugerată. Tot o po
veste de iubire, de astă dată tragică,
se află și în centrul celei de-a doua
părți a romanului „țărănesc" al Iui
Gh. Suciu, autor căruia tradiț’a pro
zei ardelene i-a imprimat un cult al
ooerei sn'idz. ca descrieri minnțlo >.se. scotind în relief, cu plăcerea
gospodărească a unui Slavici, articu
lațiile acelui profund acord al omu
lui cu lumea lui, armonia deplină
dintre conștiința individului și ori
zontul lucrurilor din preajmă. Perso
najele lui Gh. Suciu sint naturi care,
dincolo de inerentele deosebiri, se
regăsesc în aceeași adincă împăcare
cu ele insele. într-o luminoasă mul
țumire ce emană din actele lor. de
la cele mai umile pină la cele subli
me. S’nt naturi umane „vechi", de o
arhaicitate greu măsurabilă : ele nu
cunosc ..păcatul" scindării ce apasă
conștiința omului modern, dezacor
dul intim cu propria condiție. în po
fida evenimentelor tragice prin care

Romulus DIACONESCU

Acțiunea acestui nou
film românesc semnat (sce
nariul și regia) de către
Dan Pița : un concurs de
orientare turistică. Timpul
desfășurării lui : o zi de
duminică — din zori (cind
cosașii trudesc energic) pină
seara, la o oră anume, cind
în „zona interzisă" limitro
fa, a unui șantier, se deto
nează explozibil. Eroii con
cursului : un grup de func
ționari, veniți cu autobuzul,
grup ce-și. alătură, pentru
completarea numărului ne
cesar competiției — un
străin ; un tinăr venit aco
lo fără un scop cert, sin
gur pe bicicieta. ca pe'.erina-i de ploaie aurie fluturind in vmt și care ab.a apucase să schimbe citeva
vorbe cu o fată; Cu toții
vor trece printr-o -mulțime
de peripeții — unele mă
runte, banale, aparent lip
site de consecințe, altele nu
tocmai, citeva ieșite cu to
tul din comun. Pădurea
(spațiul desfășurării acțiu
nii) mișună de turiști, vînători. braconieri, nuntași,
oameni pașnici ; nu lipsesc
nici huliganii. Pe drumurile
și potecile ei aleargă fugos
un cal lăsat liber. Sub frun
zișul ei răsună nu doar gla
sul păsărilor, ci și sunetele
unui straniu cvartet de ni
mic tulburat, muzica unui
taraf precum și un înfioră
tor strigăt de ajutor. De-a
lungul excursiei, acest te
ritoriu (de la distanță și la
început minunat și benign)
se va dovedi plin de capca
ne, de pericole mai ușo- sau
mai greu evitabile (acciden
te naturale, explozii și chiar
o crimă).
„Concurs" este o parabo
lă, mai exact o alegorie
mora'ă cu dominantă demistificatoare, dar și cu vir
tuți med tative. — pădurea
simbo'.izind existența, lu
mea. Pendulind intre deta
liul autentic dg viată și o
poezie misterioasă, intre
grotesc-satiric și real’smmagic. „Concurs" își trage
tensiunile din tenacitatea
cu care Dan Pita, scena
ristul și regizorul, alter
nează perspectiva conven
ție 'ală ca cea
reală,
înlătură cu violență aparen
țele. relevînd un ames
tec de esențe admirabi________________________
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•) Gheorghe Suclu : „Război șl
dragoste". Editura Militară.

le. dar mai puțin, fru
moase și exemplare. Aceas
tă pădure, parcă vrăjită,
imaginată de Dan Pița se
dovedește plină de surpri
ze. Concursul însuși se va
dovedi o formalitate obosi
toare, epuizantă, dacă nu
chiar o farsă de care unii
sint poate conștienți (con
tradicția dintre vorbele
speakerului și ceea ce se
întîmplă ; finalul în care nu
se dau premii sau sînt premiați cu toții, sugestie a

trec, respiră aerul senin al încrederii
in forța valorilor morale pe care le
întrupează. Scriind o carte despre
război, prozatorul evoca o stabilă șl
soiidâ lume țărănească imposibil de
a fi destrămată ; scriind despre un
eveniment purtător de inuman.tate,
autorul ii opune condiția umană a
unei comunități indestruct bile. Des
crierea înaintează lent, ca o înceti
neală și un calm exasperante in ra
port cu ritmul accelerat al evenimente.or : „lenea" narativă este echiva
lentul poftei de viată a personajelor,
a unui nealterat instinct vital, ea tra
duce o invidiabilă sănătate morală și
spirituală a celor care, ca Mitru Fînt.nă sau Bătrînul (personaj principal
și in romanul anterior. „Botează-mă
cu pămint"), par a fi depozitarii unor
valori exponențiale. „autoritățile"
acceptate fără murmur de toată co
lectivitatea. indiferent că este vorba
de unitatea militară aflată pe front
sau despre un sat ardelean. Proza lui
Gh. Suciu. prin viziunea ei stenică,
reconfortantă, aduce taboul unei lumi
care și-a păstrat intactă încrederea in
ea însăși. Mitru Fintînă. Bătrinul sînt
exponenții acestei viziuni profund
optimiste asupra vieții, personaje, li
terar vorbind, memorabile.
Cele două părți ale romanului pre
zintă aceeași umanitate in ipostaze
diferite spre a „demonstra" tocmai
unitatea deplină a comportamentului
moral, identitatea profundă a carac
terelor aparținind unei lumi ce nu-și
schimbă datele fundamentale după
cursul evenimentelor exterioare, ci
acționează asupra acestora din per
spectiva unui cod de valori nedegra
date. Minuitor destul de abil al teh
nicii narative a contrapunctului, pro
zatorul excelează in arta aminării efectelor prin suspendarea cursului
narativ și schimbarea imperceptibilă
a timpului povestirii, știe să-și gra
deze savant descrierea, să și-o „um
ple" cu o pulbere deasă de detalii ce
alcătuiesc, în cele mai bune pagini,
un fel de proză „pointilistă". din care
ochiul cititorului este invitat să alea- •
gă conturul semnificativ. De aici de
curg și caracterul lent al povestirii,
mișcarea ei aparent greoaie, inaintarea „cotigită", prin încercuiri succesi
ve și reveniri in timp : pagina se re
comandă. într-o măsură, unui cititor
„vechi", capabil adică să-și suspende
timpul propriu acceptind pe de-a-ntregul „povestea", „istoria" narato
rului. însă toate aceste abilități teh
nice ale povestirii au un rol precis :
acela de a sugera tot timpul senti
mentul fundamental al stabilității
morale, al încrederii în valori ce ghi
dează din adine comportamentul lu
mii țărănești în „războiul" ei tăcut
și tenace cu conflagrația, cu invazia
unui fenomen dezumanizant. Așa in
cit stilul „tihnit" al povestirii, acea
plăcere a apropierii microscopice a
detaliilor, minuțiozitatea și bogăția
rhfinată a unor descrieri, ponderea
sugestiilor de atmosferă, unda de li
rism adine ce se percepe sub derula
rea epică a faptelor au rolul de a
produce o savantă rupere de ritm ce
corespunde mentalității lumii descri
se : războiul însuși este „suspendat"

dindu-se la petrecerea din
care lipsește și vâ obosi
primul, gata să rămînă
la umbră. într-o „subte
rană". Eruditul latinist se
va dovedi nu numai galant
și livresc, ci și cam slugar
nic și cam șui. Laș’tatea,
suspiciunea reciprocă, în
dreptate mai ales asupra
noului venit, vor da ocol nu
o dată grupului. Definitorii
pentru condiția eroilor va fi
felul în care trec probele
concursului (și ale pădurii)

și, in ultimă analiză, anulat în reali
tatea lui inumana. De „ceea aș spu
ne ca victor.a p.'ozato.umi, în acest
rum_n, na constă at.t ia realizarea
unor personaje memorabile, c.t in
construcția însăși a cărții, in frazare
și ntm, in apeml la mijlo„ce.e ca
pabile, ca, odată cu descr.erea unui
timp al conflagrației ș. ruptura, sa
restabilească totodată ordinea mal .
îna.ta a oamenilor, să refaca „scena
riul" amenințat al ex.stenței lor fun
damentale, durabile, stabile. In acest
cnip, prozatorul introduce in roman
nu numai faptele, dar și propria fi
lozofie, implicita, asupra faptelor,
asupra istoriei, o filozofie a lum.i pe
care o descrie, fără a mai li fost ne
cesar sa teoretizeze pe un exterior
ton patetic — cum se întimpla une
ori.
rrima parte a romanului, „De-ar fi
pușca iarbă verde", este o nuvelă
mai vecne, în care prozatorul intro
duce, din 'raț.unL „tehnice", un per
sonaj nou, purtătorul său de cuvint,
cu rolul de a povesti cniar conținu
tul nuvelei. El rememorează un epi
sod din război petrecut undeva pe
frontul antihitlerist, după întoarcerea
armelor. Dar deși „roman de râzooi.",
în cartea lui Gh. Suciu prezența acestuia nu este evocată aproape de
loc prin intermediul ciocnirilor mili
tare sau ai canonadelor de artilerie,
căci scopul prozatorului nu este de a
face o „cronică", ci de a „povesti" cum
rezistă structura umană la presiunea
unor condiții istorice ; dezumanizante.
El a plasat in miezul conflagrației, al
panicii și al primejdiei o situație umană fundamentală : povestea unei
iub.ri pe cit de ciudate, tot pe atit de
fascinante. Mitru h'intină descoperă
in plopii din apropierea unui sat „as
cunzătoarea" unor femei, mama și
fiica, de a căror existență se îngri
jește zile in șir. ducindu-Ie hrană de
la cantina unității și obișnuindu-le
treptat, printr-un tratament uman,
cu ideea salvării. Această primă par
te a romanului este, in fond, un vi
brant elogiu adus respectului față de
om, valorilor morale mai puternice
decit forța armelor. Om obișnuit, ță
ran ca oricare altul. Mitru F.ntînă
este un taciturn monumental ce stlrnește curiozitatea și uimirea perso
najului narator prin comportarea lui
bizară. Scriitorul a avut fericit i idee
de a-1 „spiona" pe Mitru Fîntină prin
intermediul unui personaj a cărui re
latare tirzie pune intre timpul real
si cel fictiv o distantă ce ..învechește"
faptele, aruncîndu-le parcă intr-un
trecut fabulos și neverosimil. Deși
relatează fapte obiective, dintr-un
timp databil, narațiunea se desfășoa
ră intr-un ritm intemporal. fiind
prinsă în ochiurile unei stampe vechi
ce figurează o scenă de „basm" me
nită a transmite armonia acelei vechi
comuniuni a oamenilor : dezbrăcați
de circumstanțe și sustrași Tropului
imediat, ei se întorc Ia stările și ges
turile fundamentale.
„Război și dragoste" este un foar
te frumos roman despre valorile mo
rale ale lumii țărănești din care ne
tragem.

(mal degrabă, ignorindu-îe)
suspiciunea și indiferența.
El va fi cel ce Va da fasci
nație, prin forța exemplu
lui său. idealului etic, fru
museții umane. Fiind vor
ba de o parabolă, autorul
adună în calitățile unui
.singur personaj — acest tînăr — calități definitorii
pentru o largă categorie umană. pentru umanitatea
ilustrată de tînărul munci
tor. Acest personaj își de
monstrează forța morală,

Cronica filmului

Prestigiul
integrității
morale
„contraselecției" din poe
mul lui Adrian Păunescu).
Vor cădea măștile ce invăluiau caractere și relații. Se
vor adinei portrete (chipu
rile adevărate 1) propunîndu-se, sub semnul șarjei
grotești, o tipologie variată,
destul de bine individuali
zată. Citeva personaje (fe
meile sint in avantaj) vor
rămine mai umane. Dealt
fel, trebuie spus că perso
najele nu sint văzute unila
teral. ci sub raportul unor
trăsături mai complexe, indicind, bunăoară, unele, o
generozitate incipientă, un
interes uman firesc, compa
siunea sufletească. Prin al
tele vor răbufni antipa
tii, complexe, se vor releva
neputința, invidia, meschi
năria, îngustimea de ve
deri. Panait se va dovedi
inconștient, cinic, simplu
fotograf al evenimentelor,
de-a lungul unui drum
pe care ar trebui, de fapt.
să-1 cucerească pas cu
pas. Mitică iși va apăra
cu înverșunare găina, gin-

B Trandafirul
galben :
BUZEȘT1
(50 43 53) — 9; li; 13; 15,30; 17,30; 19,45.
B Nea Mărln
miliardar :
DACIA
(53 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
B cine iubește și lasă :
POPULAR
(35 15 17) - 15; 17,15; 19.30.
B Comoara din lacul de argint — 9;
11,15; 13,30; Ultimul cartuș — 15,30;
17,30; 19,30: COSMOS (27 54 95).
B Asteptind un tren : FLACARA
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Zestrea domniței Ralu : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18: 20.
B Mica romanță — 9; 11,15: Incendii
și locuri pirjolite — 13,15; 15,30; 17,45;
20: TIMPURI NOI H5 6110).
B Am fost tineri : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15.
H Tinerețe fără bătrinețe — 9: 11:
Lebedele sălbatice — 15,15; 16,30; Pier
dut și regăsit - 13; 17,45; 19,45 : DOI
NA (16 35 38).
B Ali-Baba șl cel 40 de hoți : UNION
(13 49 04) — 9.30 ; 13; 16: 19.
X Margarete pentru castelană : DRU
MUL SARI! <3128 13) — 16: 18; 20.
B Nimic nou pe frontul de vest :

și poate, mai ales, relația
lor cu puștiul, simbol al na
turii nepervertite, netemătoare, puternice ; al tinere
ții ce privește cu simplitate
și în același timp cu gravi
tate și responsabilitate via
ța, luind in serios traseul,
sensibil la accidente și gre
utăți, mistuit de strigătul de
ajutor al cuiva nevăzut.
(Claudiu Bleonț propune un
personaj fragil și puternic,
activ și reflexiv, in același
timp). EI va fi acela care
— chiar dacă nu cunoaște
semnele — va deveni ade
văratul ghid, va concentra
și va da rezonanță (prin
contrastul pe care-1 reali
zează cu ceilalți) mesajului
filmului realizat de Dan Pi
ța. Acest tinăr muncitor
care nu își divulgă numele
„va ști tot, va face tot", el,
asemenea unui Făt-Frumos.
va împlini corvezile, va oăsi
mereu înainte, va găsi dru
mul și izvorul, va îndepăr
ta șarpele periculos, va ali
na durerea etc. El va înlă
tura fără eforturi speciale

SALA MICA A PALATULUI — 14; 17;
20, PATRIA (11 86 25) — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9;
11,30; 14,15; 17; 19,45.
H Dragoste la prima vedere : FEREN
TARI (30 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
B Favoriții noștri răsfățați : VIITO
RUL (11 43 03) — 15,30; 17,30: 19,30.
B Cavalerii
teutoni :
FLAMURA
(85 77 12) — 9; 12,30; 15,45; 19.
B Infernul din zgîrie-nori : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 8,45; 11,30; 14,15;
17; 19.45.
B Jandarmul se Însoară : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11.15;,13,30; 15.45; 18; 20.
B Piedone africanul : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9: 11,30; 14; 16.45: 19,30,
MELODIA (12 06 88) — 9; 12; 16; 19.
B Cursa infernală: GR1V1TA 17 03 53)
- 9;' 11,15: 13,33: 15.45: 18; 20,15.
B Lanțul amintirilor : LIRA (31 71 71)
— 15,33; 19.
B Frontiera : GIULEȘTI (17 55 46) - 9;
11,15; 13.30; 15.45; 18: 20.
H I se sounea „Buldozerul" : AURO
RA 35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.

puterea lui asupra micimi
lor celorlalți. împunind o
conduită etică exemplară.
Această călătorie, acest con
curs accidentat nu numai
că relevă,' ci și inițiază.
Descoperind crima din pă
dure. puștiul va scoate un
strigăt de care, nu-1 cre
deam in stare, semn al unei
amare maturizări. Pe de
a'tă parte, după ce. în ego
ismul lor obtuz, iși vor uita
pur și simplu tinărul coe
chipier in pădure — mem
brii grupului se vor întoar
ce pentru a-1 recupera și
scoate din zona devenită
periculoasă. Cu toții vor
păși apoi pe urmele lui, ca
sub impresia fluierului fer
mecat, scenă a convertirii,
scenă ce ilustrează presti
giul omeniei autentice, fas
cinația valorii umane, a in
tegrității și nobleței etice,
a nobleței spiritului.
„Concurs" are adesea
momente de puternic sar
casm ori de tăioasă ironie
la care contribuie cu stră
lucire talentul, personalita

SJ Sphinx : PACEA (63 30 85) — 11; 15;
17,15; 19,30.
H New York, New York : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 12; 15,30; 19.
H Provocarea dragonului : COTROCENI (49 43 48) — 14 ; 16; 18; 20.
B Trei oameni periculoși : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
B Safari Express : MUNCA (21 53 97)
— 15; 17,15; 19.30.
B Star: ARTA
(213186) — 9; 12;
15,30; 19.
B Acei blestemat tren blindat : TO
MIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
13; 20,15.
B Antoniu șl Cleopatra : MODERN
(23 71 01) — 9; 12; 16; 19.

expoziții
B Muzeul ,de artă al Republicii So
cialiste România (parter) : expoziție
de pictură — Sabin Băiașa ; (etajul

C. STĂNESCU
tea, puterea de individua
lizare, paleta expresivă a
interpreților; Gheorghe Dinică (cu un haz de nedescris), Marin Moraru (efec
tele lui verbale sint irezis
tibile), Ștefan Iordache,
Valentin Urltescu, Vladi
mir Juravle, Theodor Danetti, Cătălina Murgea, Adriana Șchiopu, Jorj Voicu.
Scenariul lui Dan Pița
este bogat, precis. Scriitu
ra filmului este analitică,
ortografiată in tușe con
trastante. Ca și în „Proba
de microfon". o"i „Croa"iera". mesaiele acestui film
(intr-o categorie specială a
„filmelor de drum" —
„road movies") se află în
subtext. Ceea ce și tace ca
unele din exolicitările ver
bale să apară ca inutile.
Regizorul pune în scenă
inventiv și decupează mi
nuțios și e'ocvent (uneori
prea insistent, renetitiv)
comportamentele pentru a
ilustra sensuri morale. Mai
important decit ce vedem
este ceea ce înțelegem, mai
concludent dec’t ce se întimnlă în „felia de v<a‘ă‘
este ceea ce se semnif'că
prin ea. Revelațiile succe
sive sînt potentate prin acumulare (și citeodată, e
drept, ai senzația că pati
ma demonst"atlvâ este ex
cesivă. că progresia tensiu
nii este insuficientă). Me
taforele filmului se lasă
descif'-ate d~ar în carte și
nu întotdeauna univoc.
La st:lul aoa’-te, la fru
musețea și forța filmului
contribuie și muzica ,lui
Adrian Enescu, da" mai
a’es imaginea semnată de
Vlad Păunescu (debut ex
cepțional), ambele încunu
nate, pe bună d-eotate. cu
premii la Festivalul filmu
lui pentru tineret de la
Costinești, unde Dan Pița
a luat, ex-aequo, premiul
pentru cea ma
*
bună regie.
(Remarcabile sînt și ele
mentele de decor create de
Călin Papură și costumele
Irlnei Kat?).
„Concurs" constituie o do
vadă a capacității fi'mului
nostru de aefa’itate de a-și
înnoi modalitățile.

Natalia STANCU

II) : expoziția de pictură „Impresio
nismul american44 ; expjz.ți i de dese
ne americane — sec. XIX și XX afla
te în colecții românești ; expoziții
„Noi achiziții ale Muzeului de artă“.
H Muzeul colecțiilor : Deciko Uzunov
(R.P. Bulgaria), pictură.
EB Sălile Dalles : Salonul republican
de grafică.
B Galeria Simeza : Tim Fcdorcncu,
p’ctură.
B Galeria Galateea : Ana Ruxandra
Ilfoveanu, pictură, desen.
B Galeria Eforie : Tiberiu Zelea, pic
tură.
B Galeriile ..Căminul artei“ (parter):
Gabi Moldovan Bubă, grifică; (etaj):
Bandalac Olimpiu, desene.
B Galer a mun cioiului București :
Rodi ca Lazăr, pictură.
B Galeria Cenaclu (la Hanul cu tei) :
Lan Mihalache, desen.
B Foaierul sălii mici a Teatrului Na
țional : Expoziție de artă decorativă
a artiștilor plastici amatori.
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MANIFESTĂRI CONSACRATE ANIVERSĂRII
MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE
Cu prilejul celei de-a 65-a ani
versări a Marii Revoluții Socialiste
din Octombrie, marți au avut loc la
București, Alexandria și Fetești
ADUNĂRI FESTIVE, la care aU luat
parte reprezentant! ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai organi
zațiilor de masă si obștești, numeroși
oameni ai muncii. Au participat, de
asemenea, reprezentanți ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București.
Despre semnificația evenimentului
au vorbit : Ia adunarea de la clubul
întreprinderii ..Republica" din Ca
pitală. Constantin Giogu. președintele
consiliului oamenilor muncii din în
treprindere, și V. I. Konotop, mem
bru al C.C. al P.C.U.S. membru al
Prezidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S., prim-secretar al Comi
tetului regional Moscova al P.C.U.S.,
președintele conducerii centrale a
Asociației de prietenie sovietoromână ; la adunarea de la Casa
de cultură a sindicatelor din Ale
xandria, Gheorghe Olteanu, secre
tar al Comitetului județean Teleor
man al P.C.R.. și V. I. Drozdenko,
ambasadorul Uniunii Sovietice la
București ; la adunarea de la Clubul
C.F.R. Fetești. Nicolae Gheorghiu,
secretarul comitetului de partid al
Complexului C.F.R. Fetești, și V. T.
Maliutin. consilier al Ambasadei
Uniunii Sovietice la București.
Vorbitorii au relevat importanta
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie — eveniment crucial în istoria
omenirii, care a dus la întemeierea
primului stat al muncitorilor și țăra
nilor. a statului sovietic socialist,
inaugurind o eră nouă — era socia
lismului și comunismului. In con
tinuare. ei s-au referit la marile
succese obținute de popoarele sovie
tice pe drumul construirii comunis
mului. Au fost pe larg înfățișate
realizările deosebite ale poporului
român în edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate.
'rocînd evoluția ascendentă a
r< viilor de prietenie si colaborare
dintre P.C.R. și P.C.U.S.. dintre
România și Uniunea Sovietică, vorbi
torii au ^subliniat însemnătatea deo
sebită
înțelegerilor convenite cu
prile.y " îhtîlnirilor și convorbirilor
dintretovarășul Nicolae Ceaușescu.
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, și tovarășul
Leonid Ilici Brejnev, secretar ge
neral al Comitetului Central al
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., care
au imprimat, de fiecare dată, ra
porturilor bilate-ale un curs mereu
ascendent/ constituind un anort re
marcabil la amplificarea și diversifi
carea conlucrării rodnice dintre cele
două partide, țări si popoare. în
folosul , reciproc, al cauzei generale a
so"ialismului și păcii.
în încheierea adunărilor au avut
loc manifestări cultural-artistice.

★

Seria manifestărilor cultural-artis
tice dedicate celei de-a 65-a aniver
sări a Marii Revoluții Socialiste din
Octombrie a fost deschisă, marți, cu
„DECADA CĂRȚII SOVIETICE".
Manifestarea prilejuiește și la actua’a ediție o prezentare cuprinză
toare a traducerilor din literatura
sovietică apărute în edituri româ
nești.

în expoziția inaugurată la librăria
„Dacia" din Capitală sint prezenta
te opere ale clasicilor marxism-leninismului editate în limba română,
volume de literatură social-politică.
științifică și tehnică, o largă diver
sitate de cărți de beletristică, anto
logii și studii literare. Rețin, tot
odată. atenția cărțile de literatură ro
mână traduse recent in limba rusă
— volume de poezie și proză clasi
că si contemporană, culegeri litera
re. manuale pentru însușirea limbilor
străine, dicționare și enciclopedii, al
bume și cărți de artă.
La festivitatea de deschidere a de
cadei au rostit alocuțiuni Elena Docsănescu, director adjunct în Consi
liul Culturii și Educației Socialiste,
și N. A. Netesov, atașat cu proble
me culturale al Ambasadei U.R.S.S.
la București, care au relevat tradi
ția relațiilor de colaborare cultura
lă existente între cele două țări, ro
lul manifestării in mai buna cunoaș
tere a patrimoniului spiritual al po- ’
poarelor țării vecine și prietene.
Au luat parte Ion Găleteanu, se
cretar de stat la Consiliul Culturii
si Educației Socialiste, reprezentanți
ai Ministerului Afacerilor Externe,
membri ai Biroului Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S., directori de edituri,
un numeros public.
A participat L. I. Boiko, ministru
consilier al Ambasadei U.R.S.S. ia
București.
Expoziții de carte sovietică în ca
drul decadei au mai fost deschise,
în aceeași zi, la Pitești, Tîrgoviște
și Deva.

★

La cinematograful „Studio" din
Capitală au început, marți seara.
„ZILELE FILMULUI SOVIETIC",
spectacolul de gală programînd lungmetrajul artistic „Izvorul". în regia
lui Arkadi Sirenko, film inspirat, din
tematica amplă a războiului. Selecția
de filme sovietice cuprinde în exclu
sivitate lung-metraje artistice, alături
de cel din gală urmind a fi prezen
tate creațiile „Portretul soției picto
rului", „Bani grei". „în fața ușii
închise" și „Fii cu ochii în patru",
filme de fină observație socială, co
medii sau ecranizări după opere li
terare. Aceleași producții vor intra
și în programul „Zilelor filmului so
vietic" organizate la Focșani și
Galați.
în deschiderea manifestării au luat
cuvîntul Marin Teodorescu. directorul
Casei de filme nr. 1, și regizorul
Aleksandr Pankratov.
Au participat Ion Găleteanu. secre
tar de stat la Consiliul Culturii și
Educației Socialiste, reprezentanți ai ,
Ministerului Afacerilor Externe. In
stitutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, membri ai
Biroului Consiliului General al
A.R.L.U.S., Asociației cineaștilor, oa
meni de cultură și artă, un numeros
public.
Au fost prezenți L. I. Boiko, minis
tru consilier al Ambasadei U.R.S.S.
la București, precum și Rafael Sam
sonov, președintele Comitetului de
Stat al Cinematografiei al R.S.S.
Armene.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră
și membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tovarășul
Vasile Șandru a fost numit amba
sador extraordinar și plenipotențiar
al Republicii Socialiste România in
Spania. în locul tovarășului Ion Goliat.

★

Marți dimineață au fost inaugura
te la Centrul european al UNESCO
pentru învățămîntul superior din
București lucrările celei de-a X-a se
siuni a Comitetului consultativ al
C.E.P.E.S., care marchează, totodată,
împlinirea a 10 ani de la înființarea
centrului.
Timp de trei zile, în cadrul se
siunii se va analiza activitatea des
fășurată de C.E.P.E.S. în anul 1982
și se vor formulă sugestii pentru anul
1983.
La ședința de deschidere au. parti
cipat Gheorghe Dolgu. adjunct al
ministrului afacerilor externe. Geor
ge Ciucu. președintele Comisiei Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
nia pentru UNESCO, conducătorii

unor instituții internaționale cu se
diul la București, membri ai corpu
lui diplomatic acreditați în țara noas
tră.
După cuvîntul introductiv rostit de
președintele sesiunii precedente, prof.
Helmut Klein (R.D.G.), au rostit alocuțiuni Antonio Dias, directorul Di
viziei UNESCO de educație și pre
gătire a personalului din învățămînt,
reprezentantul directorului general al
UNESCO. Iosif Tripșa, secretar de
stat la Ministerul Educației și învățămîntului, și Franz Eberhard, direc
torul C.E.P.E.S. A fost prezentat, în
continuare, un cuvint de salut din
partea ministrului învățămintului din
Bulgaria.
Președinte al actualei sesiuni a fost
ales Mihnea Gheorghiu, președintele
Academiei de științe sociale și po
litice, vicepreședinte — prof. Aage
Trommer, din Danemarca, și ca ra
portor — prof. R. M. Rickett, din
Marea Britanie.
(Agerpres)

Concurs organizat de Comitetul național
pentru apărarea păcii
Comitetul național pentru, apă
rarea păcii organizează, îh anul
1983, concursul pe bază de buletine
„Fondul Păcii" cu tema „Strălucite
inițiative și acțiuni ale României
socialiste, ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu pentru dezarmare și pace,
pentru asigurarea dreptului la viață
al omenirii".
Adresîndu-se tuturor categoriilor
de oameni ai muncii de la orașe și
sate, concursul se încadrează in ma
rile acțiuni de masă menite să afir
me voința de pace, contribuția țării
noastre la oprirea cursei înarmărilor,
instaurarea unui climat în care toate
popoarele să se poată dezvolta liber
și suveran.

PROGRAMUL l

16,05 Școala satului — școală pentru sat.
Debut de licean în campania agri
colă
16.35 Viața culturală
17,23 Tragerea Pronoexpres
17,30 Cărți șl idei
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal B Carnet electoral
20,20 Actualitatea economică. Sub sem
nul îndeplinirii obiectivelor eco
nomice prioritare. Acțiuni hotărîte
pentru transpunerea în viață a
măsurilor stabilite la Consfătuirea
de lucru de la C.C. al P.C.R.
20.35 Dialogul faptelor B In întîmpl-

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 3
noiembrie, ora 20 — 6 noiembrie, ora
20. în țară : Vremea va fi relativ caldă,cu cerul variabil, mai mult senin în
sudul țării. Vor cădea ploi slabe izolate
și burnițe în Crișanâ, Maramureș,
Transilvania și
Moldova.
Vîntul va
sufla slab pînă la moderat, cu unele
intensificări predominînd din sectorul

Concursul este dotat cu numeroase
premii, iar buletinele, pot fi procura
te, cu începere de la 1 decembrie
1982, prin comitetele județene, muni
cipale și orășenești de luptă pentru
pace, prin întreprinderi, instituții și
cooperative, prin unitățile de învățămînt, așezămintele culturale de la
orașe și sate. In Capitală, buletinele
se pot procura la sediile Comitetului
municipal de luptă pentru pace (str.
Biserica Amzei nr. 29, sectorul 1).
comitetelor de luptă pentru pace ale
sectoarelor și la Universitatea cultural-științifică — sala Dalles, bd.
Nicolae Bâlcescu nr. 18.
narea alegerilor de deputați în
consiliile populare 33 Propunerile
oamenilor muncii — program de
lucru al consiliului popular M Pu-.
tem face și mai mult fi Din acti
vitatea O.D.U.S.
20,55 Teatru în serial : ,,O scrisoare
pierdută" de I.L. Carâgiale. Ultima
parte. Spectacol preluat de la Tea
trul „Lucia Sturdza Qulandra".
Regia artistică și decorurile : Liviu
Ciulei
22,00 Telejurnal
PROGRAMUL *

Telejurnal fi Carnet electoral
Scena și ecranul
Buletinul rutier al Capitalei
Seară de muzică românească. Ope
ra „Oedip" — tragedie lirică de
George Enescu. Ultima parte. Pro
ducție a Radioteleviziunii române
2t2,00 Telejurnal

20,00
20.20
20,50
21,05

nordic în estul țării. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse
între minus 2
și plus 8 grade, izolat mai coborîie, iar
cele maxime între 12 și 22 de grade,
pe alocuri mai ridicate. Seara și dimi
neața se va produce ceață. Local —
brumă. în București : Vreme relativ
caldă, cu cerul variabil, mai mult se
nin. Vintul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 1 și plus 2 grade,
iar cele maxime vor oscila între' 17 și
20 de grade. Seara și dimineața se va
produce ceață, iar în primele zile —
brumă. (Liana Cazacioc, meteorolog de
serviciu).

• SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT « SPORT « SPORT « SPORT « SPORT
Fotbal: AZI, ÎN CUPELE EUROPENE
Echipele românești . susțin astăzi
meciurile retur din turul al II-lea al
comnetițiilor europene intercluburi
de fotbal.
în „Cupa U.E.F.A.", Universitatea
Craiova va intîlni, pe teren propriu,
cu începere de la ora 13.30, formația
irlandeză Shamrock Rovers, pe care
în primul joc a învins-o cu 2—9. în
aceeași competiție, Corvinul Hune
doara s-a deplasat la Sarajevo, unde

va juca în compania formației F.C.
Sarajevo, una dintre fruntașele
campionatului
iugoslav. în prima
manșă, cele două echipe au termi
nat la egalitate: 4—4.
La Birmingham, în „Cupa _ cam
pionilor europeni", echipa Dinamo
București va intîlni formația locală
Aston Villa, deținătoarea trofeului,
în fața căreia a pierdut cu 0—2 pri
ma partidă.

La Birmingham, înaintea meciului
Aston Villa - Dinamo
(I’rii ‘.elefon de la trimisul nostru).
Sinti
in Anglia și, bineînțeles,
ploui, illouă și aici la Birmingham,
la 180 km de Londra. Birmingham
este al doilea oraș al Marii Britanii,
acum numărind mai mult de două
milioane de locuitori, deși cu numai
un deceniu în urmă abia atingea mi
lionul. Luni seara și marți diminea
ța am mers cu echipa dinamovistă
să vizităm orașul. De fapt, este im
propriu spus orașul, fiindcă este
vorba de două orașe : cel vechi, în
tins pe orizontală, și cel nou desfă
șurat pa verticală, peste cel vechi,
cu autostrăzi moderne ce șerpuiesc
inelar printre siluetele blocurilor.
Marți seara, la 19,30 (ora jocului
de miercurii, adică 21,30 în România,
antrenorii Nicușor și Dinu au orga
nizat un util antrenament pe stadio
nul Aston Villa — „Villa Park"' —
unde peste 24 de ore este programat
meciul.
Apropo de meci, și presa engleză
și gazdele noastre privesc cu serio
zitate meciul retur cu Dinamo. Chiar
dacă echipa favorită a cîștigat la
București cu 2—0. Aici se explică

astfel acea victorie de la 20 octom
brie : Dinamo a avut o zi (mai bine
zis o seară) slabă, în timp ce Aston
Villa a prins cea mai bună formă a
sa de un an încoace.
Noi înțelegem și apreciem amabi
litățile. Totuși, nu excludem posibi
litatea (ba chiar credem în ea) câ de
data aceasta campionii noștri vor
juca mai bine decît la București și
vor lăsa o bună impresie iubitorilor
de fotbal din țara fotbalului. în
funcție de cum se vor simți în di
mineața jocului unii dintre titularii
care au avut ceva probleme de-sănătate, ai noștri vor intra pe teren într-o formație ce s-ar putea să arate
așa : Moraru — Stredie. Dinu,
Nicolae, Ion Marin — Augustin
(Mulțescu), Dragnea, C'ustov — Țălnar, Iordache, Orac (Văetuș). Gaz
dele contează pe aceeași formație din
prima manșă, cu excepția fundașu
lui dreapta Jones, care este acciden
tat și probabil nu va putea juca. Ce
va fi Veți afla din transmisia radio
fonică 'și din corespondența noastră.
Oricum, nu ar fi rău să fie bine.

Gheorghe MITROI

Polo : începe turul al doilea în campionatul național
Duminică, derbiul Dinamo - Rapid
Astăzi, la bazinul Floreasca din
Canitală încene turul al îl-lea al
campionatului de polo pe apă. în
prima zi sint programate două reu
niuni. Dimineața, de la ora 9,00, vor
avea loc meciurile Crișul Oradea —
C.N. A.S.E. București; Liceul nr. 2
București — Voința Cluj-Napoca;
Dinamo București — Rapid Arad și
Rapid București — Progresul Bucu-

©
ÎNGRĂȘĂMINTE
CU EFECT ÎNCETINIT. De

reș'ti, iar după-amîază,- de la ora
16,00, sint programate întilnirile Li
ceul nr. 2 — C.N. A.S.E., Progresul
— Rapid Arad, Voința Cluj-Napoca
— Dinamo și Rapid București —
Crișul.
Tradiționalul derbi al campionatului
dintre Dinamo și Rapid București se
va disputa duminică, de la ora 12,00.

• SCUTURI DE OTEL
ÎMPOTRIVA INUNDAȚII
LOR. Pină acum cercetătorii

vreme ce există medicamente
cu efect încetinit, și-au spus
specialiștii suedezi, de ce n-ar britanici explicau puternicele
exista și îngrășăminte care să inundații ce se abat asupra su
aibă aceeași calitate ? Dacă dului Angliei ca o consecință a
s-ar introduce în sol substanțe ploilor abundente ce durează
utile în cantități suficiente pen uneori mai multe zile în șir și
tru mai mulți ani, n-ar mai fi a puternicelor vînturi dinspre
nevoie de tratarea chimică nord-est care imping in estuauriașe mase de apă.
anuală a ogoarelor. Dar cum să , rul Tamisei
geo’ogii au ajuns la con
se realizeze acest lucru ? Solu Acum
cluzia că există și un al treilea
ția a fost găsită : microelemen- factor. Din cauze încă neexpli
tele sint „îmbrăcate" în înveli cate, insula britanică se înclină
șuri speciale care se descom încet de la nord spre sud. înain
pun numai după un anumit te, ritmul acestei înclinări era
timp. Specialiștii estimează că mic : 30 de centimetri într-un
producția industrială de îngră secol. Dar din anul 1865 pină în
șăminte de acest gen va începe 1965, țărmul sudic al insulei a
coborît cu 61 de centimetri. Pen
in următorii doi ani.

„Care echipa națională ar fi putut face mai mdt
în fața echipei de rugbi a României!"
Comentarii ale presei franceze după meciul
Românit — Franța
Presa franceză continuă să co
menteze pe larg meciul de rugbi
România — Franța, disputat dumi
nică in cadrul campionatului euro
pean, făcînd aprecieri deosebit de
elogioase la adresa echipei române,
învingătoare cu 13—9 in fața celei
franceze.
Cotidianul specializat „L’Equipe"
notează, sub semnătura cunoscutu
lui ziarist de rugbi Henri Garcia :
„Cea mai frumoasă consolare a
«15»-lui Franței este aceea de a fi
pierdut onorabil în fața celei mai
puternice echipe române din toate
timpurile". După ce subliniază, în
debutul comentariului său : „Mai
intîi o întrebare. Simplă. Care
echipă națională ar fi putut face
mai mult în fața României? Care
reprezentativă ar fi putut să se
impună duminică la București?",
ziaristul francez notează : „Forța
românilor a fost întotdeauna înain
tarea. Se poate chiar afirma acum
că pachetul lor de înaintași este cel
mai bun la ora actuală in Europa.
Nici o reprezentativă din Turneul
celor cinci națiuni nu poate alinia

un trio de clasa lui Caragea, Dărăban și Dumitru. Dar noutatea con
stă în exploatarea baloanelor cuce
rite. Chiar și înaintașii încearcă să
creeze, în loc să aștepte greșeala
adversarului. Robert Paparemborde,
pilierul nostru, bine plasat pentru
a aprecia, a fost impresionat de
această calitate a jocului românesc
în noua formulă". „L’Equipe" arată
în continuare : „Inj această meta
morfoză, rolul capital l-a deținut
Paraschiv. In postul său cheie, că
pitanul selecționatei române a do
vedit luciditatea, vivacitatea și spi
ritul creator al marilor mijlocași la
grămadă".
Sub titlul „A șaptea infrîngere
franceză la București", „Le Monde"
relatează, la rindul său : „A fost
o nouă umilire a echipei Franței la
București. Ieșirea lui Joinel, acci
dentat, a dezorganizat complet
pachetul nostru de înaintași, care
era deja dominat, în special la
margine. Echipa română, în condi
ție fizică mai bună, a pus astfel
deplin stăpînire pe joc și, îh forță,
a permis căpitanului său să înscrie
în ultimele minute ale jocului".

în cîteva rînduri
• Olimpiada de șah de la Lucerna
(Elveția) a continuat cu întilnirile
din runda a treia. în competiția fe
minină. echipa României a intîlnit
puternica formație a U.R.S.S.. deți
nătoarea titlului, victoria revenind
campioanelor olimpice cu scorul de
2—1. Punctul echipei române a fost
realizat de Dana Nuțu-Terescenco,
învingătoare la masa a treia în fața
marii maestre Nana Ioseliani. în
celelalte partide s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Maia Ciburdanidze — Margareta Mureșan 1—0 ;
Nona Gaprindașvili — Marina Pogorevici 1—0.
Alte rezultate : Suedia — Olanda
2—1 ; R. P. Chineză — Spania 2,5—
0,5 ; S.U.A. - Franța 3—0.
Rezultate înregistrate în turneul
masculin : Austria — România 2—2 ;
U.R.S.S. — S.U.A. 3—1 ; R. F. Ger
mania — Indonezia 2,5—1,5 ; Ungaria

tru a contracara efectele nefaste
ale acestui fenomen a fost
luată hotărîrea de a se construi
diguri de apărare din beton și
de a se instala pe fundul Ta
misei 8 scuturi de oțel, de cite
1 200 tone greutate fiecare. In
mod normal scuturile se vor
afla în poziție orizontală, dar în
caz de pericol mecanisme hi
draulice le vor ridica pentru a
împiedica năvala apelor.

• MUȘCATA Șl... ARGÂSIREA PIEILOR. Bota"
niștii uzbeci, în căutare de plan
te cu un bogat conținut de tanin. au descoperit că printre
aceste plante se numără și o
varietate de mușcată sălbatică.
Descoperirea- le-a fost sugerată
de... oi. Cercetătorii au obser-

O

— Israel 2.5—1.5 ; Iugoslavia — Bul
garia 3—1 ; Cuba — Danemarca 2—2.
® în cadrul „Cupei Balcanice" la
fotbal, pe stadionul „Steaua" din
Capitală s-a disputat ieri partida
retur dintre formațiile Steaua Bucu
rești și Beroe Stara Zagora (Bulga
ria). Fotbaliștii români au obținut
Victoria cu scorul de 3—2 (3—1).
• La Viena s-au desfășurat între
cerile tradiționalei competiții de po
pice dotate cu „Cupa Wilhelm Brandau". Reprezentanții țării noastre
au avut o excelentă comportare, pro
ba individuală feminină fiind ciștigată detașat de Maria Zsizsik — cu
854 p.d. La perechi mixte, cuplul ro
mân Maria Zsizsik. Costică Frigea s-a
clasat pe locul 2, cu 1 285 p.d.. primul
loc fiind ocupat de Siegfried Weber.
Andrea Panholzer (R.F. Germania),
cu 1 287 p.d.

CRONICA LUNII OCTOMBRIE

între numeroasele evenimente po
litice. de amplă rezonanță, ale lunii
octombrie, pe primul plan se situează
neîndoielnic PLENARĂ COMITETU
LUI CENTRAL AL P.C.R. — prece
dată de ședința Comitetului Politic
Executiv. Dezbaterile recentei plena
re au reliefat din nou. în mod grăi
tor, înaltul spirit de responsabilitate
socială cu care partidul iși îndepli
nește rolul de forță politică conducă
toare a țării. Ideea esențială, desprin
să din ampla EXPUNERE A TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
rostită la încheierea lucrărilor plena
rei, o constituie imperativul asigură
rii condițiilor materiale, tehnice și
organizatorice pentru a realiza, in
cursul anului viitor, obiectivul stabi
lit de Congresul al XII-Iea privitor la
o nouă calitate a muncii și vieții in
toate sferele activității economico-sociale. In lumina acestui imperativ
fundamental dobîndește o importan
ță deosebită ansamblul orientărilor,
ca și al sarcinilor concrete privind
dezvoltarea resurselor energetice, ast
fel ca. încă din 1985, întregul consum
de energie primară să fie acoperit
din resurse interne, realizîndu-se in
dependența energetică a țării ; redu
cerea simțitoare a consumului de
combustibil și energie, în special in
activitatea industrială ; refoloslrea pe
scară largă a materialelor ; creșterea
mai accentuată a productivității mun
cii ; îmbunătățirea calității și ridica
rea nivelului tehnic al produselor ;
așezarea întregii activități economice
pe principiile autoconducerii munci
torești și autogestiunii. ale rentabi
lității și eficienței ; promovarea fer
mă a spiritului de răspundere, iniția
tivei, ordinii și disciplinei în toate
sferele vieții sociale.
Largul ecou mobilizator al hotărîrilor plenarei C.C., al îndemnurilor
însuflețitoare ale secretarului gene
ral al partidului și-au găsit reflecta
rea în ATMOSFERA DE PUTERNIC
ECOU CREATOR MANIFESTATA
IN ÎNTREAGĂ TARA ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONA
LE A P.C.R. — important moment în
viața partidului și a țării.
Această ambianță de fermă anga
jare revoluționară, patriotică, este
puternic stimulată și de PREGĂTI
REA ALEGERILOR DE DEPUTAȚI
ÎN CONSILIILE POPULARE. Adu
nările de propunere a candidaților
F.D.U.S.. ca și întreaga gamă a mani
festărilor proprii campaniei electora
le, expresie a democrației socialiste
în acțiune, se constituie intr-un pri
lej de intensă activizare politică a
maselor și întărire a legăturii aces
tora cu organele locale ale puterii de
stat, de largă mobilizare a inițiativei
cetățenilor în conducerea statului. în
soluționarea treburilor obștești, de
puternica afirmare a responsabilității
civice in înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XII-Iea al partidului.
Sentimentul de înaltă responsabili
tate țtatTWt;ieă”îh înfăptuirea neabă
tută a politicii partidului,, unitatea și
coeziunea de nezdruncinat a întregu
lui popor în jurul partidului, al secre
tarului său general, și-au găsit,, deo
potrivă. impresionantă mărturie în
VIZITELE DE LUCRU ALE SECRE
TARULUI GENERAL AL PARTI
DULUI ÎN CAPITALA Șî ÎN JUDE
ȚELE OLT ȘI CONSTANTA. Anali
za exigentă, minuțioasă. întreprinsă
cu aceste prilejuri asupra modului
în care se îndeplinesc hotărîrile Con
gresului al XII-Iea s-a îmbinat cu
precizarea modalităților de perfec
ționare a activității în industrie, agricultură, comerț și în alte sectoare
ale vieții eeonomico-sociale.
Cronica lunii octombrie înscrie, de
asemenea, ca moment cu .semnifica
ție majoră CONSFĂTUIREA DE LU
CRU DE LA C.C. AL P.C.R. cu acti
vul de partid și de stat din industrie,
înscriindu-se în suita întîlnirilOr de
lucru ale secretarului general al ’par
tidului. consacrate stabilirii celor mai
eficiente măsuri în vederea realiză
rii ritmice a sarcinilor de plan, a ho
tărîrilor Congresului al XII-Iea. ea a
evidențiat, o dată mai mult, fermita
tea cu care conducerea partidului ac
ționează pentru rezolvarea promptă a
problemelor complexe ale activității
economice. Caracterizată prin spirit
analitic și exigență partinică — cali
tăți proprii stilului de lucru al tova
rășului Nicolae Ceaușescu — lucrări
le consfătuirii au pus în evidență, cu
o mare forță de convingere, că in
dustria noastră dispune de tot ce este
necesar pentru soluționarea compe
tentă a problemelor pe care le ridică
volumul, diversitatea și exigentele
calitative ale producției. în mod
pregnant s-a accentuat. în acest con
text, importanța deosebită a mobili
zării forțelor spre realizarea prevede
rilor de plan în toate, sectoarele, eco
nomiei naționale. în primul rind în
industria extractivă, livrarea ritmică,
în condiții calitative ireproșabile, a
produselor destinate exportului ; îm
bunătățirea eficienței întregii activi
tăți productive, prin mai buna orga
nizare, modernizarea producției, ca și
prin ridicarea pregătirii profesiona
le ; perfectionarea stilului de condu
cere și îndrumare corespunzător ce
rințelor noului mecanism economic.
PreocuDarea constantă a partidului
pentru ridicarea continuă a nivelului
tehnic și de competitivitate al produ
selor tuturor ramurilor economiei
naționale a fost ilustrată, ca și în
anii precedenți. de inaugurarea de
către tovarășul Nicolae. Ceaușescu a
Tîrgtiltii internațional București —
1982.. Tablou sugestiv al capacității și
forței creatoare a poporului nostru,
ai dinamismului economiei naționale,
angajată din olin pe calea moderni
zării, noua ediție a tîrgului ilustrea
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vat că, chiar și atunci cînd nu
prea au ce mînca, oile ocolesc
tufele acestei mușcate ale cărei
frunze sînt deosebit de amare.
Astfel s-a născut întrebarea
dacă nu cumva tocmai această
amărăciune atestă existența in
frunze a unor substanțe ce ar
putea fi utilizate la argăsitul
pieilor. Experiențele făcute au
dat un răspuns pozitiv la aceas
tă întrebare : pieile argăsite cu
ajutorul substanțelor extrase
din mușcată s-au bucurat de o
bună apreciere din partea spe
cialiștilor. Respectiva varietate

de mușcată se cultivă ușor și
dă două recolte pe an.

© „CITADELA SOA
RELUI". La Bagdad au în
ceput lucrările de construcție a
Centrului irakian de cercetare a
problemelor energiei solare. Clă
direa, o adevărată „citadelă a
soarelui", acoperă o suprafață de
6 400 de metri pătrați și va in
clude panouri de captare a ener
giei solare, instalații de alimen
tare cu apă încălzită cu ajutorul
celulelor fotovoltaice. rezervoare
de înmagazinare a căldurii și

partidului nostru cu secretarul gene
ral al P. C. din Guadelupa, cu dele
gația P. C. din India, cu lideri ai
altor partide din țările „lumii a
treia", precum și cu secretarul gene
ral adjunct al Partidului Socialist
Democratic Italian — ca tot atitea
mărturii ale PREOCUPĂRII CON
SECVENTE A P.C.R. DE INTENSI
FICARE A LEGATURILOR CU CE
LELALTE PARTIDE COMUNISTE
ȘI MUNCITOREȘTI, CU TOATE
FORȚELE PROGRESISTE ȘI DE
MOCRATICE, a căror acțiune unită
poate stimiila revenirea la politica
do destindere, pace șl colaborare in
ternațională.
Vizita pe care a efectuat-o la
București, în ultimele zile ale lunii,
tovarășul Yasser Arafat, președintele
Comitetului Executiv al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei, a prile
juit conducătorului partidului lista
tului nostru REAFIRMAREA POZI
ȚIEI ROMÂNIEI IN PROBLEMELE
ATÎT DE SPINOASE ALE ORIEN
TULUI MIJLOCIU, condamnarea hotarîtă a acțiunilor agresive ale Israe
lului în Liban, a masacrelor din ta
berele de refugiați palestinieni, subliniinclu-se necesitatea intensificării
eforturilor politice și diplomatice
pentru reglementarea globală, pe cale
politică, a conflictului din Orientul
Mijlociu, pentru instaurarea unei
păci trainice și juste în zonă, pe baza
retragerii Israelului din toate teri
toriile ocupate în urma războiului
★
din 1967, recunoașterii dreptului po
Si pe planul vieții internaționale
porului palestinian la autodetermina
luna octombrie a reprezentat o pe
re, la constituirea unui stat indepen
rioadă de intensă activitate, care a
dent
propriu, corespunzător dorinței
pus, o dată mai mult, în evidență ca
și aspirațiilor sale naționale.
racterul deosebit de dinamic și con
RELUAREA, peste cîteva zile, LA
structiv al politicii externe a parti
MADRID A REUNIUNII GENERAL
dului și statului nostru, eforturile
deosebite depuse de secretarul ge
EUROPENE a dus la o intensificare,
neral al partidului, președintele re
în cursul lunii trecute, a contactelor
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
.diplomatice dintre guvernele statelor
pentru crearea condițiilor de. pace
participante, în scopul apropierii po
necesare înfăptuirii obiectivelor de
zițiilor și depășirii divergențelor,
progres și dezvoltare ale României.
pentru finalizarea cu rezultate pozi
tive și într-un timp rezonabil a fo
Una dintre trăsăturile esențiale ale
rumului
european. Cu ocazia primi
politicii externe a partidului și sta
rii participanților la colocviul inter
tului nostru, DEZVOLTAREA RE
național in probleme ale securității
LAȚIILOR DE PRIETENIE ȘI
și, cooperării europene, președintele
COLABORARE MULTILATERALA
Nicolae Ceaușescu a evidențiat din
CU TOATE ȚĂRILE SOCIALISTE,
nou importanța pe care țara noas
și-a găsit noi și pregnante reflectări
tră o acordă încheierii cu succes a
în virilele întreprinse de tovarășul
reuniunii <lc la Madrid, convocării,
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
în cadrul acesteia, a unei conferințe
varășa Elena Ceaușescu, în R. P.
pentru măsuri de încredere și dezar
Bulgaria și R.S.F. Iugoslavia, țări ve
mare in Europa, asigurării continui
cine și prietene.
tății reuniunilor începute la Helsinki.
Noua întîlnire la nivel înalt din
DEZBATERILE DE POLITICA
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu șl
GENERALĂ ALE CELEI DE-A 37-a
tovarășul Todor JivkoV — a 36-a din
SESIUNI
A ADUNĂRII GENERALE
ultimii 17 ani — a constituit un eve
A ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR
niment remarcabil în cronica rela
UNITE au reliefat din nou importan
țiilor dintre cele două țări și popoare,
ța deosebită care revine democrati
înțelegerile convenite cu prilejul
zării organismelor O.N.U., sporirii
convorbirilor de la Sofia mareînd un
rolului și eficientei organizației în anou și însemnat aport la dezvoltarea
bordarea
și soluționarea marilor pro
și mai intensă a conlucrării traciibleme
.ale contemporaneității.
țiorjaie prietenești dintre P.C.R; și
P.CIB:; la'Mdicâteă’ pe 6 treaptă-W’ ” •■"Dlfiteareti ifFaVda'stS’HiHă ca docuperioară a cooperării rodnice dintre •ment oficial' ăl O.N.U. a raportului
privind „Consecințele economice și
România și Bulgaria pe plan bilate
sociale ale cursei înarmărilor și efec
ral, ca și în domeniul internațional,
tele ei profund dăunătoare asupra
în vederea promovării unor rapor
păcii și securității în lume", inițiat
turi de înțelegere si încredere în
de către țara noastră, dă încă o dată
Balcani, în Europa și în lume.
expresie atașamentului constant al
în. mod similar, dialogul pe oare
României, al președintelui Nicolae
tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a avut
Ceaușescu fată de cauza , dezarmării.
la Belgrad, documentele semna
,
problemă vitală a. contemporaneității.
te, inscriindu-se ca un moment
O altă importantă inițiativă a ță
de seamă in relațiile dintre cele
rii noastre care șl-a găsit materializa
două state, ca o manifestare puter
rea
la O.N.U. este proiectul de De
nică a prieteniei româno-iugoslave, a
clarație asupra reglementării pașnice
prilejuit evidențierea dorinței co
a diferendelor internaționale, care a
mune de a se da un nou și puternic
fost adoptat prin consens în Comisia
impuls lărgirii și întăririi colaborării
juridică a Adunării Generale.
multilaterale dintre P.C.R. șl U.C.I.,
dintre România și Iugoslavia, în in
Și în cursul acestei luni știrile și
teresul popoarelor lor, al cauzei pă
relatările presei internaționale âu
cii și colaborării în zona noastră geo
pus în evidentă adincirea formelor
grafică, pe continentul european și
de manifestare a crizei economice
pe plan mondial.
mondiale, care afectează practic toate
statele. Cifre și fapte date publicită
Comitetul Politic Executiv al C.C.
ții și în.țyrsul lunii octombrie de di
al P.C.R. a dat, așa cum s-a rela
ferite organisme internaționale atestă,
tat, o înaltă apreciere și a aprobat
o dată în plus, că prin intermediul a
pe deplin rezultatele vizitelor în
diferite instrumente și mecanisme eBulgaria și Iugoslavia, stabilind
conomice, fie că este vorba de rata
să se ia toate măsurile ce se im
înaltă a dobînzilor sau de „foarfec»
pun pentru transpunerea în via
prețurilor", și în general de schimbu
ță a înțelegerilor și hotărîrilor la
rile neechivalente, țările bogate
care s-a ajuns, în vederea dezvoltă
aruncă practic povara crizei asupra
rii tot mai intense a colaborării din
țărilor în curs de dezvoltare, contri
tre România și cele două țări vecine
buind astfel la adincirea subdezvol
și prietene.
tării. cu tot cortegiul său de conse
Pe aceeași linie a dezvoltării rela
cințe economice și sociale. în același
țiilor cu țările alături de care edifi
timp,
nu poate fi trecută cu vederea
căm noua orînduire s-au înscris pri
accentuarea în țările capitaliste a
mirea de către tovarășul Nicolae
unor grave inechități sociale, cum
Ceaușescu a delegației parlamentare
ar fi șomajul, care afectează cir
mongole, a primului secretar al Co
ca 11 milioane de oameni in ță
mitetului orășenesc Praga al P. C.
rile C.E.E. și nu mai puțin de 31
din Cehoslovacia, primarul orașului
milioane în totalitatea țărilor O.C.D.E.,
Praga. ca și participarea ministrului
sau inflația, care înregistrează pa
de externe al țării noastre la ședin
rametri din cei mai ridicați. Este
ța Comitetului miniștrilor afacerilor
grăitor, în acest sens’, că deși în
externe ai statelor participante la
cearcă în continuare să ridice pro
Tratatul de la Varșovia, contactele și
blema „drepturilor omului" în alte
convorbirile, la diferite niveluri, roțări, autoritățile din. țările capitaliste
mâno-sovietice și româno-ungare.
dezvoltate pierd din vedere că drep
în același timp, convorbirile pe
turile fundamentale ale omului, în
care tovarășul Nicolae Ceaușescu
primul rînd dreptul la muncă, sînt
le-a avut în cursul lunii trecute cu
departe de a-Si găsi împlinirea tocmai
reprezentanții părții americane la lu
în propriile lor țări.
crările celei de-a IX-a sesiuni a Con
siliului economic româno-american,
Evenimentele lunii pun, o dată mal
cu importante personalități guver
mult, în lumină justețea politicii in
namentale din Grecia, Irak, Republi
terne și externe promovată de parti
ca Arabă Yemen, cu înalți repre
dul șl statul nostru, care, urmărind
zentanți ai vieții politice, economice
dezvoltarea socialistă a patriei, ridi
și obștești din alte state au dat ex
carea bunăstării poporului, depun epresie preocupării țării noastre de a
forturi neslăbite pentru asigurarea
dezvolta in continuare COLA
condițiilor propice desfășurării acestei
BORAREA RECIPROC AVANTA
opere constructive, corespunzător in
JOASA CU TOATE ȚĂRILE LUMII,
tereselor națiunii noastre socialiste,
fără deosebire de orînduire socială,
aspirațiilor înaintate ale întregii oîn interesul reciproc, al cauzei păcii
meniri.
și progresului.
Tudor OLARU
Cronica lunii a consemnat, totoda
tă, întilnirile secretarului general al
Radu BOGDAN

ză vigoarea economiei țării noastre.
Concomitent, prezența a peste 1 100
de Întreprinderi și firme din Româ
nia și alte 35 state de pe toate con
tinentele reflectă elocvent ampla
participare a țării noastre la diviziu
nea internațională a muncii, la pro
movarea colaborării și cooperării re
ciproc avantajoase cu toate statele
lumii.
Tradiționala sărbătoare a țărănimii,
a lucrătorilor ogoarelor, „Ziua recol
tei", s-a desfășurat într-o atmosferă
însuflețitoare, sub semnul . hotăririi
de a înfăptui neabătut programul de
dezvoltare econpmico-socială a țării.
În acest cadru, cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu la marea adunare
populară de la Constanța, consacrată
acestui moment semnificativ în viața
noastră socială; ca și împlinirii a 25
de ani de la încheierea cooperativi
zării agricultUrii în Dobrogea, a pri
lejuit, paralel cu evocarea progrese
lor îmbucurătoare realizate de agri
cultura românească în decursul celor
două decenii care au trecut de la în 
cheierea cooperativizării în întreaga
țară, conturarea principalelor direcții
de acțiune in cadrul noii revoluții agrare, menite să -asigure creșterea
producției agricole, deplina punere în
valoare a uriașului potențial al agri
culturii socialiste, astfel îneît ea să-și
amplifice continuu aportul la dezvol
tarea de ansamblu a economiei na
ționale.

alte sisteme tehnice care vor
funcționa tot pe bază de energie
solară.

® IDENTIFICARE CU
AJUTORUL AMPRENTE
LOR PALMEI. Amprentele
palmei servesc drept mijloc de
identificare a clienților unei
bănci japoneze din Tokio. Com
puterul «păstrează în „memoria"
sa amprentele palmelor tuturor
clienților băncii. Cînd cineva
dorește să facă o operație ban
cară trebuie să pună palma
pe un mic aparat electronic.
Computerul care primește in
formația de la acest aparat face
instantaneu identificarea și,
dacă nu constată nici o „de
viere", dă dispoziție să se efec
tueze respectiva operație.

© DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ.
Săpăturile
arheologice efectuate în distric
tul. Huaiyang, din provincia He
nan. au dus la descoperirea a
23 de care și 24 statuete de cai,
din pămînt. care datează de pes
te 2 200 ani. Aceste figurine sînt
cele mai vechi de acest tip des
coperite în China. Pentru reali
zarea carelor au fost folosite
diverse materiale, cum ar fi lem
nul, bronzul sau flerul. Statue
tele de cai măsoară un metru
înălțime și sînt pictate în alb
și roșu.

© CUM AU FOST
ÎNĂLȚATE STATUILE DIN
INSULA PAȘTELUI? Un
răspuns

la

această întrebare

este dat în cartea „O nouă pri
vire asupra Insulei Paștelui"
apărută recent la Paris. Autorii
ei au descoperit în sedimentele
adunate' în craterul vulcanului
Rano Kao grăunțe de polen ale
arborelui „Sophora Toromino",
dovedind astfel că, deși în pre
zent acest arbore nu mal există
pe insulă, el creștea aici cu se
cole în urmă putînd atinge o
grosime de 50 de centimetri. Folosindu-se de trunchiurile aces
tui copac drept material rulant
si de funii, locuitorii insulei au
putut transport» statuile, cîntărind aproape 100 de tone fieca
re, pe o distantă de zeci de kilo
metri, de pe panta vulcanului,
unde au fost cioplite, pînă la
țărmul' insulei, unde au fost in
stalate.

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O. N. U.

„Sînt necesare măsuri hotărîte
pentru înghețarea și reducerea
bugetelor militare"

ORIENTUL MIJLOCIU

Schimb de mesaje intre președintele României
și președintele Irakului

• Lupte între milițiile rivale
din zona muntoasă a Beirutu
lui • Premierul libanez a ce
rut parlamentului să acorde
guvernului puteri excepțio
nale

dial salut și cele mai bune urări de
sănătate și fericire personală, de pace
și progres poporului irakian prieten.
Schimbul de mesaje a avut loc în
cadrul convorbirii dintre președintele
Saddam Hussein și tovarășul Nicolae
Constantin, ministrul comerțului ex
terior si cooperării economice inter
naționale, prilejuită de primirea șe
filor delegațiilor țărilor participante
la cea de-a Xl-a ediție a Tirgului
internațional de la Bagdad.

BEIRUT 2 (Agerpres). — Luptele
între milițiile rivale din zona mun
toasă a Beirutului s-au extins in
cursul ultimelor 24 de ore, atingînd
satul Brih, de la extremitatea estica
a regiunii Chouf, informează agenția
France Presse, citind postul de ra
dio oficial libanez. în cursul acestor
ciocniri, care au început in noaptea
de luni spre marți, au fost înregis
trate victime.

BAGDAD 2 (Agerpres). — Un
schimb de mesaje a avut loc marți,
la Bagdad, între tovarășul Nicolae
Ceausescu, președintele Republicii
Socialiste România,
și Saddam
Hussein, președintele Republicii Irak.
Subliniind cu deosebită satisfacție
cursul ascendent al conlucrării eco
nomice româno-irakiene. puternic
impulsionată de hotăririle adoptate
cu prilejul vizitei efectuate recent in
Irak de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România.
președintele
Saddam
Hussein a rugat să. se transmită șe
fului statului român un călduros și
cordial salut prietenesc. împreună cu
cele mai bune urări de sănătate și
fericire personală, de progres și pros
peritate poporului român.
Din partea tovarășului Nicolae
Ceaușescu au fost transmise pre
ședintelui Saddam Hussein un cor

Intervenția reprezentantului României în Comitetul Politic
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). — In Comitetul Politic al Adunării
Generale a O.N.U. continuă dezbaterile asupra ansamblului problemelor
dezarmării. Creșterea accelerată a cursei înarmărilor și a cheltuielilor mi
litare, consecințele profund negative pe care irosirea unor uriașe resurse
materiale și umane in scopuri militare le are asupra vieții economice
și sociale a popoarelor, asupra climatului politic mondial constituie o
temă constantă abordată in luările de cuvint ale delegaților.
In acest cadru, reprezentantul țării
noastre, ambasadorul Teodor Mari
nescu, a prezentat considerentele și
propunerile delegației române privind
necesitatea înghețării și reducerii bu
getelor militare, problemă înscrisă
pe agenda Adunării Generale la ini
țiativa României și care, după cum
se știe, ocupă un joc principal în an
samblul măsurilor de dezarmare pro
puse de țara noastră. Vorbitorul a ac
centuat faptul că, în ultimii ani, bu
getele militare au crescut într-un
ritm mult mai intens decît în perioa
da precedentă și aceasta în condi
țiile în care situația internațională
s-a agravat, iar omenirea este con
fruntată — mai mult ca oricînd — cu
problemele presante create de criza
economică și financiară, de menți
nerea și adîncirea decalajelor dintre
țările bogate și cele sărace. Sporirea
neîncetată a bugetelor militare sufocă
viața economică chiar și a țărilor
dezvoltate industrial, constituie un
obstacol în calea redresării și însă
nătoșirii economiei mondiale.
Proiectarea în viitor a actualelor
tendințe ale cursei înarmărilor și
cheltuielilor militare rezervă omeni
rii perspective și mai sumbre, subli
niază și mai mult necesitatea unei
acțiuni urgente și hotărîte pentru
oprirea cursei înarmărilor, pentru în
ghețarea și reducerea bugetelor mi
litare. România, ca și alte state, s-a
pronunțat constant pentru reducerea
cheltuielilor militare, propunind în
ghețarea bugetelor militare ia nivelul
anului 1982 și reducerea lor pînă in
1985 cu 10—15 la sută, urmînd ca
fondurile astfel economisite să fie
destinate sprijinirii dezvoltării sociale
și economice a fiecărei țări, în pri
mul rind a țărilor în curs de dez
voltare.
A fost reliefată semnificația deo
sebită pe care ar avea-o, în condi
țiile actuale, reînnoirea apelului Adunării Generale către toate țările,
în primul rînd către cele mai pu
ternic înarmate, de a da dovadă de
autoretinere in stabilirea cheltuieli

BAGDAD

lor militare, ceea ce ar contribui la
sporirea încrederii între state și la
ameliorarea climatului politic inter
national. Efectele pozitive ale aces
tui apel ar fi intârite dacă Adunarea
Generală ar fi informată asupra mă
surilor întreprinse de state în spi
ritul autoreținerii privind stabilirea
cheltuielilor lor militare.
S-a evidențiat importanța continuă
rii elaborării, la inițiativa României
și a Suediei, a principiilor care să
conducă acțiunile statelor în dome
niul înghețării și reducerii bugetelor
militare, principii care urmăresc să
stabilească un cadru politic general
de desfășurare a eforturilor pentru
realizarea de acorduri de reducere a
cheltuielilor militare.
în concepția țării noastre, printre
aceste principii un loc important tre
buie să-l aibă respectarea drepturi
lor tuturor statelor la securitate egală. pe baza stabilirii la niveluri cit
mai reduse a cheltuielilor militare,
fapțul că înghețarea și reducerea bu
getelor militare trebuie să înceapă
cu țările cel mai puternic înarmate,
folosirea resurselor eliberate in urma
acestor reduceri în scopul dezvoltă
rii. economice și sociale a statelor,
în primul rind a celor în curs de
dezvoltare, cit și necesitatea ca acordurile de reducere a bugetelor mi
litare să cuprindă măsuri de verifi
care adecvate.
Au fost expuse, de asemenea, con
siderațiile delegației noastre privind
acțiunile din cadrul O.N.U. pentru
analiza aspectelor de ordin tehnic ale
înghețării și reducerii bugetelor mi
litare care trebuie să ducă la fa
cilitarea viitoarelor negocieri pentru
încheierea de acorduri în acest do
meniu. S-a accentuat necesitatea ca
toate acțiunile din cadrul O.N.U. să
se desfășoare într-un spirit construc
tiv si să se concentreze asupra dez
voltării elementelor comune și ar
monizării pozițiilor. pentru a se tre
ce cit mai curînd cu putintă la ne
gocieri concrete de înghețare și re
ducere a bugetelor militare.

internaționale în domeniul informației
în Comitetul Politic al ^Ldunărij
Generale a O.N.U. au luat - sfîrșit
dezbaterile asupra problemelor infor
mației. în intervențiile lor, participanții au relevat că mijloacele de
informare în masă sînt chemate să
joace un rol activ în propagarea
ideilor păcii și securității in lume,
dezarmării și decolonizării, luptei îm
potriva rasismului, colonialismului și

apartheidului. Acțivitațea mijloacelor
de .informare în masă — au precizat
ei — trebuie să se întemeieze pe
principiile neamestecului in afacerile
interne ale altor țări și popoare. A
fost subliniată necesitatea creării
unei noi ordini informaționale în
lume, pentru a se contribui la întări
rea păcii și la dezvoltarea înțelege
rii intre popoare.

Ministrul român s-a întîlnit cu
Qassim Ahmed Taqi. ministrul petro
lului din Irak. Au fost analizate și
apreciate pozitiv rezultatele obținute
în cooperarea dintre cele două țări
în acest domeniu și s-au convenit,
totodată, noi căi și modalități pentru
extinderea colaborării intre ele în
viitor.

„Armele nucleare —.să fie distruse fără intirziere“
HAGA 2 (Agerpres). - La Haga
a fost fondată Asociația internațio
nală a medicilor împotriva armelor
nucleare - informează agenția
France Presse. „Armele nucleare
constituie, din punct de vedere me
dical, o amenințare enormă pentru
sănătatea publică, lată de ce a-

ceste mijloace, generatoare de ge
nocid. trebuie să fie distruse fără
întîrziere1’ - a declarat dr. Bernard
Lown (S.U.A), la sfîrșitul reuniunii
de fondare a asociației. La aceas
tă reuniune au participat reprezen
tanții a 21 de organizații naționa
le, între care cele din U.R.S.S. și
S U.A., precizează A.F.P.

agențiile de presa

e scurt

SESIUNEA COMISIEI MIXTE
ECONOMICE ROMÂNO-CHILIENE. La Santiago de Chile a avut
lcc cea de-a doua sesiune a Comi
siei mixte economice româno-chiliene. La sfîrșitul. lucrărilor au fost
semnate protocolul sesiunii, precum
Si acordul de cooperare intre Ca
mera de comerț și industrie a Re
publicii Socialiste România și So
cietatea de dezvoltare industrială
— Sofofa din Chile. în capitala chi
liana a fost inaugurat, totodată,
Tîrgul internațional FISA 82. la
care participă și întreprinderi ro
mâne de comerț exterior.

CUPLARE IN COSMOS. Marți,
nava cosmică de transport „ProI gress-16“ a fost cuplată de complezul Spațial pilotat „Saliut-7“ —
I „Soiuz T-7“. Procesul de joncțiu| ne a fost urmărit de echipajul de
pe „Saliut-7" — „Soiuz T-7" — cosmonauții Berezogpi, ,. și Lebedei).
| Nava cosmică de transport' „Pro-,
gress-16“ a adus pe orbită carbu
rant pentru instalațiile motoare ale
| stației orbitale, instrumente și apa
ratură științifică pentru continuaI rea activității membrilor echipaju| lui, precum și tradiționala cores__ pondență.
.

Pentru crearea unei noi ordini

★

PROCES. La Florența a inceput
marți procesul intentat Susannei
Ronconi. conducătoarea grupării
extremiste italiene „Prima Linea",
arestată zilele trecute, în cadrul
unei ample acțiuni a carabinierilor
italieni. S. Ronconi este acuzată de
participare sau comitere de atenta
te și crime, transmite agenția
France Presse. Agenția menționată
anunță că marți, la Torino, au în
ceput audierile într-un alt proces
intentat de autorități unui număr
de 47 de persoane, bănuite că fac
parte din această grupare teroristă.
ȘEDINȚA. La Geneva a avut loc
marți o nouă reuniune plenară a
delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la
tratativele sovieto-americane pri
vind limitarea armamentelor stra
tegice, anunță agenția T.A.S.S.

CONGRESUL PARTIDULUI RA
DICAL ITALIAN. La Roma s-au
desfășurat lucrările celui de-al,
22-lea Congres al Partidului Ra
dical Italian, informează agenția
France Presse. Participanții au adoptat o moțiune cetind transfe
rarea sumelor alocate, pe plan internațional, în scopuri militare către fondurile destinate combaterii

BEIRUT 2 (Agerpres). — Primul
ministru al Libanului. Shafic AlWazzan, a prezentat, marți, in Ca
mera Deputaților declarația de poli
tică generală a guvernului pe care il
conduce. Cu acest prilej, premierul
libanez a cerut parlamentului să acorde cabinetului său puteri excep
ționale, pe o perioadă de opt luni,
pentru a introduce o serie de refor
me în mai multe domenii, printre
care cel economic, social și al apă
rării.

RABAT 2 (Agerpres). — Președin
tele Libanului. Amin Gemayel. a
efectuat o scurtă vizită la. Rabat, în
timpul căreia a .avut’ convorbiri cu
regele Hassan al II-lea al Marocului,
consacrate evoluției situației din
Orientul Mijlociu, informează agen
ția marocană de presă M.A.P. într-o
declarație, Amin Gemayel a relevat
că în centrul convorbirilor s-au aflat
rezultatele misiunii . întreprinse în
S.U.A. de ..Comitetul celor șapte" al
Ligii Arabe creat de Conferința ara
bă la nivel înalt de la Fes (Maroc).
foametei în lume, flagel care lo
vește în circa 800 milioane persoa
ne. Congresul l-a reales pe Marco
Pannella in funcția de secretar ge
neral al partidului.

MANIFESTARE
CULTURALA.
La centrul de invățămint tehnic din
orașul Cuautla — statul Morelos,
din Mexic — a avut loc o manifes
tare culturală în cadrul căreia s-au
prezentat conferința „România —
dezvoltare economică, istorie, cultu
ră și politică externă", precum și
filme documentare despre țara
noastră.

CONVORBIRI
FRANCO-NORVEGIENE. . Președintele Franței,
Franțois Mitterrand'. T-a primit
marți pe primul ministru al Norve
giei, Kaare Willoch, sosit în vizită oficială la Paris. în aceeași zi,
s-au desfășurat convorbiri între
premierul francez. Pierre Mauroy,
și șeful guvernului norvegian, care
au prilejuit examinarea ansamblului relațiilor bilaterale și a posibi
lităților de cooperare intre cele
două țări pe plan industrial și în
domenii ca cercetările spațiale,
oceanografice, explorarea și exploatarea zonelor marine, inclusiv a ză
cămintelor de petrol.
....................... s,;1. .

Nu de puține ori. în literatura
politică și economică occidentală se
întilnește ideea că actuala criză și
depresiune din economia mondială
ar afecta în egală măsură toate
țările, indiferent dacă ele sînt sau
nu dezvoltate din punct de vedere
economic. în realitate, așa cum do
vedesc faptele, efectele negative ale
crizei se repartizează inegal, iar
povara lor o resimt cu mult mai
greu țările în curs de dezvoltare.
Una din cauzele fundamentale ale
acestei situații se găsește în per
petuarea și diversificarea metode
lor neoeolonialiste de aservire și
exploatare a țărilor mai puțin avan
sate.
Dispariția imperiilor coloniale,
sub loviturile revoluțiilor de elibe
rare națională, reprezintă unul din
procesele esențiale ale evoluției
postbelice. Pentru prima dată in
istoria omenirii a fost recunoscut
— cel puțin formal — dreptul tu
turor țărilor, al tuturor popoarelor
la o viață de sine stătătoare.
Și totuși... Multe din fenomenele
economice și politice contemporane
ar deveni de neînțeles dacă nu am
ține scama de faptul că astăzi co
lonialismul a dispărut în formele
sMe „clasice", dar continuă să se
mențiqă mai ales sub forma sa in
directă, mascată, în primul rînd sub
forma dependenței economice și
financiare. Jaful colonial are loc
în continuare, iar dictatul economic
și politic se exercită, deseori, la fel
de nestinjenit ca și înainte. Efec
tul global al acestei situații este
același — dominația imperialistă.
Practic, colonialismul, deși este
un fapt istoric depășit' pentru ma
joritatea țărilor ce și-au cîștigat
independența de stat, continuă să
fie cauza stării de înapoiere eco
nomică a respectivelor țări. Odată
cu proclamarea independenței nu
s-au produs în mod automat și
spontan schimbări fundamentale in
economia respectivelor state, nici
în ce privește nivelul producției pe
locuitor și nici in privința structu
rii economiilor naționale. Venitul
național pe locuitor a rămas scă
zut din cauza productivității re
duse a muncii, a dotării necores
punzătoare a economiei cu mijloace
de producție, a discrepanțelor —
uneori brutale — dintre ritmul
creșterii producției, pe de o parte,
și a factorului demografic, pe de
altă parte. Totodată, structurile
economiilor naționale au rămas în
esența lor structuri specifice ve

chii diviziuni mondiale a muncii,
care rezerva țărilor înapoiate rolul
de producători și exportatori de
materii prime minerale și agroalimentare. Această orientare uni
laterală a economiilor naționale
abia eliberate, această deformare
structurală a respectivelor -econo
mii, a producției și a populației ac
tive nu au putut dispărea odată cu
dobîndirea independenței de stat,
în măsura in care deformarea eco
nomiei, impusă de fenomenul co
lonial nu a dispărut, în aceeași mă

în perioada 1975—1981, deficitul cu
mulat al acestor tranzacții a ajuns
la cifra uriașă de 351 miliarde do
lari. Pentru acoperirea acestor de
ficite, țările respective au apelat la
finanțarea externă. Asistența pu
blică externă financiară, apreciată
ca fiind cea mai puțin dăunătoare
pentru independența țărilor în curs
de dezvoltare, a reprezentat numai
11,7 la sută din totalul deficitului
respectiv, in vreme ce investițiile
directe de capital privat au consti
tuit 13 la sută, iar creditele pe ter

lor. Față de cele 4(35 miliarde do
lari datorie totală în 1981, „plățile"
brute făcute către țările în curs dedezvoltare respective se situau la
numai 117 miliarde dolari, din care
amortizarea datoriilor vechi consti
tuia 51 miliarde. Așadar, „plățile"
nete se reduceau la numai 66 mili
arde dolari. Pe de altă parte, dobinzile scadente in această perioa
dă s-au ridicat la 48 miliarde do
lari. Așa se face că raportul men
ționat arată că transferurile nete
către țările în curs de dezvoltare

Declarații care se constituie într-un aspru rechizitoriu:
„Dobînzile exagerate sînt extrem de nefavorabile țărilor în curs de dezvoltare, pe ume
rii cărora se aruncă astfel poveri tot mai grele". (Edmond Ky, ministrul, de finanțe al Voltei Superioare)
„Sînt necesare măsuri imediate în ce privește dobinzile, ratele de schimb și alte pro
bleme financiare, pentru a se evita o explozie de mînie care ar putea avea consecințe politice și
sociale primejdioase." (Jacques Delors, ministrul de finanțe al Franței)

„Creșterea ratei dobinzilor constituie nu numai o barieră suplimentară în calea dezvol
tării; ci și un mijloc de tutelă al imperialismului asupra popoarelor care vor să se elibereze
definitiv de sub dominația lui. Ea le handicapează lupta de emancipare." (Revista „Afrique-Asie"j
sură se menține și în prezent sub
dezvoltarea, urmarea directă a unei
economii diforme, uniforme, nein
dustrializate, unilateral specializa
te in producerea și exportul de pro
duse primare. Prin aceasta se men
țin și decalajele internaționale și,
pe baza lor, se cronicizează domi
nația și exploatarea unor țări de
către altele.
Un loc central il ocupă practicile
din domeniul finanțării internațio
nale. Exportul de capital a repre
zentat, și continuă și astăzi să re
prezinte, una din metodele jafului
colonial. Pe baza acestui export de
capital s-a menținut dominația mo
nopolurilor internaționale și trans
naționale asupra unor ramuri-cheie
ale economiei de export a țărilor
mai puțin dezvoltate. în Raportul
anual pe 1982 al Băncii Mondiale
se publică o serie de date semnifi
cative in acest sens. Astfel, soldul
tranzacțiilor curente externe ale
țărilor' in curs de dezvoltare im
portatoare de petrol a înregistrat
un deficit de 109,7 miliarde dolari
în 1981, față de 35,9 miliarde in 1975.

men mediu și lung, circa 62 la sută
din total.
Urmarea acestor deficite cronicizate este creșterea an de an a da
toriei externe a țărilor in curs de
dezvoltare. Raportul Băncii Mon
diale se referă numai la datoria pe
termen mediu și lung, fără să adauge și sumele imense datorate pe
termen scurt. Dar chiar și așa, de
curge o gravă ipotecare a viitoru
lui țărilor in curs de dezvoltare, a
posibilității lor de progres econo
mic și social.
în anul 1970, datoria externă pe
termen mediu și lung a țărilor in
curs de dezvoltare se cifra la 59,7
miliarde dolari. Cinci ani mai tirziu, în 1975, suma ajunsese la 160
miliarde, crescînd. deci, de 2,7 ori.
în 1980, ea depășea 400 miliarde,
pentru ca un an $upă aceea cifrele
provizorii să arate o datorie exter
nă de 465 miliarde dolari, cu alte
cuvinte o sumă de 7,8 ori mai mare
deci! in 1970.
Pentru metodele de spoliere a
țărilor în curs de dezvoltare este
foarte ilustrativă structura datorii

s-au cifrat în 1981 Ia suma, mai
mult decît modestă, de 18 miliarde
dolari. Așa cum șe vede, datoria
externă crește în 1981 cu 117 mili
arde, dar efectiv întră in „buzuna
rul" acestor țări numai 15,4 la sută
din respectivul spor de datorie.
Și raportul conchide : „Una din
consecințele acestei creșteri rapide
a serviciului datoriei — și in spe
cial a vărsămintelor dobînzilor — a
fost aceea că. in ultimii ani, o par
te importantă a noilor împrumuturi
a servit la finanțarea serviciului
datoriei in curs".
Consecința unei asemenea evolu
ții este ușor de înțeles. Banii nou
veniți din datorii externe, ea și din
asistență financiară externă, in loc
să fie folosiți pentru a dezvolta
economia națională, pentru a spori
dotarea tehnică a acesteia, pentru
a restructura producția națională
în sensul diversificării și moderni
zării ei, se irosesc pur și simplu
datorită sistemului eămătăresc al
dobînzilor. în numai 4 ani, carac
terizați prin depresiune in econo
mia mondială, și anume, între 1977
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INUNDAȚII ÎN TUNISIA. Un număr de'64 de persoane și-au pierdut
viața și alte zeci au fost date dispă
rute. in Tunisia, ca urmare a inundațiilor care au avut loc in regiile
nile Sahelului și în centrul țării,
in cursul ultimelor 48 de ore. Totodată, se precizează că s-au înre
gistrat importante pagube materiale.
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PRACTICILE NEOCOLONIALISTE - INSTRUMENT I SPOLIERE A îlU SLAB DEZVOLTATE d»

EXPORTUL DE CAPITAL
- formă de înrobire și dominare a popoarelor

i

și 1981, dobinda practicată la Lon
dra Ia împrumuturile pe 6 luni în
tre băncile internaționale a făcut
un salt de la 6,5 la sută Ia 16,6 la
sută. După cum se știe, există nu
meroase cazuri în care dobinda ia
împrumuturile contractate de țările
în curs de dezvoltare atinge pro
porția de 20 Ia sută. Dacă ținem
seama că in practica bancară se
calculează dobîndă la dobîndă și că
în prezent are loc o așa-zisă co
rectare a dobînzii în funcție de rata
inflației, ajungem la concluzia că
o sumă de bani împrumutată ajunge
să se dubleze in mai puțin de pa
tru ani. Cu alte cuvinte, cind o țară
în curs de dezvoltare împrumută
un miliard de dolari, ea trebuie să
conteze că in cel mult patru ani va
avea de dat înapoi două miliarde
de dolari 1
Creșterea îndatorării, pe funda
lul frînării creșterii economice in
țările in curs de dezvoltare ca ur—
rhare a crizei și depresiunii pre
lungite, face ca perspectiva achi
tării datoriilor să devină de multe
ori pur și simplu problematică. .în
realitate
politici
protecționiste
cu caracter discriminatoriu auli
că în primul rînd țările capita
liste dezvoltate, așa cum reiese și
din actualele conf'icte comerciale și
vamale dintre Statele Unite și Pia
ța comună, pe de o parte, dintre
S.U.A. și Japonia, pe de altă parte.
Efectele unor asemenea practici
neoeolonialiste afectează în mod
negativ în primul rind țările in curs
de dezvoltare. Pe termen lung, este
însă evident că ansamblul econo
miei mondiale este afectat. Numai
un progres rapid și real al econo
miilor țărilor in curs de dezvoltare,
care constituie majoritatea ome
nirii contemporane, poate ga-anta
progresul întregii economii mon
diale. Pentru a se asigura un ase
menea : avînt este necesară insă,
de la inceput, abolirea relațiilor de
inegalitate și inechitate dintre sta
te, dezvoltarea largă și fără dis
criminări a. raporturilor economice
internaționale. De aceea, in viziu
nea României socialiste, a pre
ședintelui său, tovarășul. Nicolae
Ceaușescu, progresul e-onomiei
mondiale este legat nemijlocit de
restructurarea relațiilor internațio
nale, de instaurarea unei noi or
dini, mai bune și mai drepte in
lume. O asemenea ordine presu
pune înlăturarea oricăror forme de
presiune economică și politică, res
pectarea strictă a. independenței și
suveranității statelor, a avantajelor
reciproce, înlăturarea acelor prac
tici care fac ca unele state- — sau
mai corect spus unii cetățeni ai
unor state — să se îmbogățească pe
spinarea altor țări și popoare.

N. S. STĂNESCU
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Excelenței Sale
Domnului RICARDO DE LA ESPRIELLA
Președintele Republicii Panama
CIUDAD DE PANAMA

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Panama, am plăcerea să vă
adresez calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și
fericire personală, de prosperitate și bunăstare poporului panamez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

Cuvîntarea tovarășului W. Jaruzelski
la plenara C.C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA 2 (Agerpres). — în
cuvîntarea rostită la încheierea ple
narei C.C. al P.M.U.P. — transmisă
de agenția P.A.P. —, Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al C.C. al
P.M.U.P., ocupindu-se pe larg de re
forma economică, a arătat că. deși
aceasta „conține și unele imperfec
țiuni", ea este deocamdată „cea mai
profundă, cea mai curajoasă restruc
turare" a sistemului economic polo
nez. Vorbitorul a cerut ca ritmul de
creștere a salariului să atragă după
sine, chiar in acest an. accelerarea
ritmului de creștere a producției, un
control riguros asupra modului cum
șint folosite sistemele de stimulare și
de salarizare introduse în cadrul re
formei economice pentru ridicarea
productivității muncii, pentru creș
terea volumului producției.
Primul secretar al C.C. al P.M.U.P.
a luat apoi in discuție prob’ema
echității sociale socialiste, subliniind
că „în Polonia interesele muncitori
lor, normele lor morale trebuie să
fie decisive. Muncitorii nu trebuie să
aiba nici o îndoială că ei sînt clasa
conducătoare. La fel. și țărănimea
poloneză trebuie să știe că munca ei
grea se bucură de resoect și de înal
tă apreciere". Politica financiară
..trebuie să găsească proporțiile co
respunzătoare ale veniturilor și for
mele adecvate de desfășurare a acti
vității".
Referindu-se la atitudinea mani
festată față de problemele poloneze
de unele cercuri din străinătate, vor
bitorul a spus : „Adversarii noștri
recurg tot mai adesea la dezinfor
mare. la calomnii, urmărind sporirea
încordării in cadrul societății și al
pieței, dezorganizarea vieții econo
mice. Merită să fie elogiată poziția
poporului polonez, care. în mărea sa
majoritate, nu cedează in fața unor
asemenea provocări". „Polonia socia
listă constituie obiectul unor atacuri
foarte susținute din partea cercu
rilor imperialiste. Forțele reacționare
din anumite țări occidentale reacțio
nează cu înverșunare la faptul că
dorința lor de a vedea statul socia
list polonez prăbușindu-se a eșuat
în ultimul moment, că nu au reușit
să facă din Polonia un „cal troian"...
Ce mai rămîne în afară de sancțiuni?
Doar zarva propagandistică.
Bizuindu-ne pe.principiile univer
sale ale socialismului, folosind expe
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riența țărilor frățești, a continuat
vorbitorul, ne soluționăm problemele
in mod independent. în mod original
și creator. Transpunem in viață re
forme curajoase, adesea unice".
„Avem în față încă numeroase sar
cini dificile. Odată cu apropierea
sfirșitului acestui an apare posibili
tatea suspendării sau anulării stării
de asediu. Luna noiembrie și începu
tul lui decembrie vor arăta dacă
acest lucru este posibil. De clasa
muncitoare și de oamenii muncii
depinde ce măsuri vor putea adopta
Consiliul Militar pentru Salvare Na
țională și puterea populară".
„Trebuie să deschidem în perma
nență calea spre înțelegere. în acest
sens, linia partidului rămîne ne
schimbată. Aceasta este linia luptei
împotriva dușmanului și. totodată, a
căutării înțelegerii cu toți oamenii
de bună credință, animați de senti
mente patriotice. Consecvența aces
tei. linii reprezintă capitalul nostru
politic și moral".
Vorbitorul a relevat că autoconducerea și sindicatele vor constitui o
largă platformă și o forță motrice
valoroasă în lupta pentru principiile
echității și pentru folosirea raț^-nală
a resurselor țării. „Pe această , fază
trebuie să fie atenuate și înlăturate
contradicțiile și conflictele și să se
consolideze calea sore restabilirea
vieții social-economice normale în
țara noastră". El a arătat apoi că ad
ministrația trebuie să acționeze în
direcția întăririi sentimentului de
slujire a ooiniei publice, trebuie să
fie apărătoare energipă și hotărîtă a
ordinii și disciplinei.
în încheiere. W. Jaruzelski a spus:
„în ultimele zece luni am parcurs
un drum lung. Aceasta demonstrează
că. in pofida dificultăților, putem
face foarte mult, că socialismul are
rădăcini adinei, că puterea populară
este eficientă, că partidul constituie
forța motrice, inițiatorul înnoirii so
cialiste și progresului pe calea dez
voltării Poloniei socialiste".
„Rolul conducător al partidului, a
spus vorbitorul, va fi determinat în
primul rînd de profilul și poziția
membrilor săi și de faptul că parti
dul va fi sau nu sufletul inițiativelor
constructive, va respecta sau nu
neabătut principiile echității si inte
resele sociale, deci interesele Poloniei
socialiste".'
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0 carte de răsunet prezintă riscurile unui război nuclear:

„Destinul Pămintului"
Nici una dintre sutele de cărți scrise în ultimii 35 de ani despre
arma atomică nu a avut răsunetul mondial al lucrării lui Jonathan
Schell — „Destinul Pămintului" — scrie revista franceză „Le Nouvel
Obser.vateur", care a publicat extrase din această lucrare de excepție.

După apariția sa în foileton, în re
vista „New Yorker" — scrie săptămînalul francez — cartea lui Schell,
care a văzut lumina tiparului și în
Franța, a avut, un impact fără prece
dent, chiar și asupra unui public pînă
acum indiferent sau sceptic. Ea a de
venit un „best-seller" în Marea Britanie, în S.U.A. și în R.F. Germania,
în ultimele două capitole ale cărții,
autorul prezintă concluziile a zeci de
mii de pagini ale unor studii științi
fice foarte oficiale asupra unor între
bări posibile și a riscurilor probabile
ale unui război nuclear. Faptele și
cifrele pe care Jonathan Schell le
prezintă cititorului sînt mai pene
trante decît avertismentele cele mai
solemne.. El nu va declara că holo
caustul nuclear va consacra, la capă
tul unei agonii de citeva săptămîni
sau de citeva luni, dispariția defini
tivă a tuturor ființelor, animale sau
plante, cu excepția cîtorva specii de
licheni și ierburi. El va spune că,
chiar pe baza actuală a cunoștințelor
noastre, nici cei mai înfocați partizani
ai războiului, din rîndul oamenilor de
știință, nu pot exclude riscurile unei
astfel de exterminări. Soarta nu
numai a umanității, dar a planetei în
săși, a oceanelor și pădurilor, a ani
malelor și cimpiilor este in joc —
scrie „Le Nouvel Observateur" în
prezentarea cărții din care redăm
citeva pasaje.
Imaginîndu-și o confruntare nu
cleară asupra Statelor Unite, Jona
than Schell scrie :
„în primele clipe, după o ofensivă
cu 10 000 de megatone, bulgări
de foc orbitori apar deasupra
meropolelor, orașelor și suburbii
lor, ca tot atit de mulți sori,
mai orbitori decît astrul însuși. Si
multan^ cei mai mulți locuitori vor fi
iradiați, striviți, arși de vii. Radiația
termică va supune peste 1,5 milioane
de kilometri pătrați, adică a zecea
parte din suprafața țării, unei călduri
de 40 de calorii pe centimetru pătrat
— temperatură la care carnea ome
nească este carbonizată. Zeci de mi
lioane de persoane vor fi transforma
te in vapori.
în cursul atacului, ■ în . continuare
peste aproximativ trei ; pătrimi din
țară va domni o căldură atit de in
tensă, incit tot ce poate arde va arde
spontan. în cele zece secunde care
urmează impactului fiecărei bombe,
din centrul a mii de explozii se vor
propaga unde de șoc transformind
infrastructura S.U.A. in frunze in
vint. Teritoriul de 1,5 milioane km
pătrați, deja ars de suflul fierbinte
ale celor pește 40 de calorii pe centi
metru pătrat, va fi astfel lovit de
undele de șoc ce vor exercita o pre
siune de cel puțin 0,35 kgIcm pătrat,
distrugind sau pulverizind toate locu
ințele, imobilele și alte instalații —
de fapt tot ceea ce a fost construit de
om pe teritoriul american. Apoi, in
timp ce praful se ridică de pe sol in
nori groși și ciupercile atomice se lă
țesc, unindu-se uneori unele cu al
tele, formind bolți imense, ziua va
face loc nopții. (Tenebrele vor înghiți
astfel o-treime din teritoriul națio

nal). Ruinele orașelor și toate pădu
rile, destul de uscate pentru a arde,
șe vor aprinde. Statele Unite vor fi
înghițite intr-un imens incendiu.
Astfel, in timp ce se imaginează un
atac total împotriva S.U.A. sau. împo
triva oricărei alte țări, modelul solid
înrădăcinat în minți, determinat, de
sigur, de bombardamentele asupra
orașelor Hiroshima și Nagasaki, tre
buie să cedeze locul tabloului unor
imense regiuni transformate in î-tin
deri distruse și întunecate, de
nimeni nu va putea să fugă.
în interiorul acestor zone, ffi ă'f-e
din cele trei efecte imediate ale ar
mei nucleare — radiația inițială, ra
diația termică și unde de șoc — ar
fi suficient, singur, să extermine cea
mai mare parte a oamenilor. Toțuși,
efectele nucleare imediate ale unei
ofensive de 10 mii de megatone nu
constituie încă efectele cele mai uci
gătoare ale armei atomice. Căderii?
radioactive locale sînt mult mai de
temut.
Dacă cineva procedează la calcule
pe baza cifrelor ce figurează în ra
portul Oficiului de evaluări tehnolo
gice referitoare la o explozie de o
megatonă va descoperi că 10 000 de
megatone ar produce pe întregul te
ritoriu, in medie, doze superioare ci
frei de 10 000 de remi pe săptămină —
sau de peste 10 ori doza letală (defi
nită ca fiind doza ce cauzează o rată
a mortalității de 50 la sută). în reali
tate, bombele nu vor fi, evident, re
partizate de o manieră uniformă astș.L
pra țării, ci, mai degrabă, concentrat?)
asupra zonelor urbane și a silozuri-'
lor de rachete; in cele mai multe
aglomerări umane, dozele vor depăși
media, atingînd frecvent citeva zeci
de mii de remi în cursul primei săptămîni.
■Unele descrieri ale holocaustului
nuclear vorbesc de operațiuni de
salvare, in care apar- supraviețuitori
încă valizi, care duc mâncare, haine
și medicamente răniților, aceștia din
urmă reușind a fi duși în comunități
ferite,.unde sint instalate anume pen
tru, ei biserici, școli și alte instituții
— cum se întîmplă adeseori după o
violentă .furtună de zăpadă. Dar după
toate probabilitățile, nimic de acest
fel nu se va întimpla. Mai intii, nu
va exista nici o comunitate ferită,
după o ofensivă masivă, și apoi toți
cei care nu s-au izolat de mediul am
biant, timp de mai multe luni, cel
puțin, vor muri foarte repede de
efectele radioactivității. în consecin
ță, in-lunile care ar urma unui con
flict nuclear, nici o activitate nu va
dăinui, căci, ironie a sorții, cei morți
vor ocupa suprafața pămintului, in
timp ce viii — admițând că ar exista
— ar rămîne îngropați in adincimi
subterane".
Citatele reproduse — și nu sint
decît citeva — sînt edificatoare pen
tru amploarea efectelor pe care le-ar
avea un bombardament nuclear. Toc
mai de aceea volumul „Destinul Pămîntului" se constituie intr-un teri-.bil avertisment și o vibrantă chema
re la acțiune pentru a preveni un
război nuclear.
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