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Sub semnul prieteniei, înțelegerii și stimei reciproce,
al dorinței comune de a dezvolta în continuare conlucrarea
dintre cele două țări și popoare, ieri au continuat

CONVORBIRILE OFICIALE DINTRE
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
Șl PREȘEDINTELE QUETT K. J. MASIRE
Miercuri dimineața au continuat,
la Palatul Consiliului de Stat, con
vorbirile oficiale dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Quett K. J. Masire, președin
tele Republicii Botswana, președin
tele Partidului Democratic din
Botswana,
Cei doi președinți au procedat la
o informare reciprocă asupra dez
voltării economice și sociale a Româ
niei și Botswanei și asupra relații
lor internaționale promovate de cele
două țări. S-a apreciat că economiile
naționale ale României și Botswanei
oferă largi posibilități pentru co
laborarea bilaterală în diverse do
menii. De ambele părți, a fost ex
primată dorința comună de a apro
funda In viitor raporturile românobotswaneze în interesul ambelor po
poare, al cauzei păcii și colaborării
internaționale.
Aii fost abordate, de asemenea,
aspecte majore ale actualității poli
tice'internaționale.
In acest cadru, cei doi conducă
tori de partid și de stat au exprimat
îngrijorarea față de încordarea care
persistă în climatul politic mondial,
, ca urmare a politicii imperialiste de
' forță și dominație, de reîmpărțire a
sferelor de influență, de încălcare a
libertății și suveranității popoarelor,
creșterii fără precedent a cursei
înarmărilor, adincirii crizei econo
mice mondiale, măririi decalajelor
dintre țările bogate și cele sărace,
S-a apreciat că, in aceste condiții,
se impune să se acționeze ca po
poarele lumii să-și unească forțele
și să conlucreze tot mai strins pen
tru oprirea agravării situației inter
naționale, pentru afirmarea fermă a
politicii de respect al independenței
și suveranității naționale, de nerecurgere la forță sau la amenințarea
cu forța, de soluționare pe cale po
litică a tuturor problemelor dintre
state.
S-a apreciat dă problema funda
mentală a epocii contemporane o
constituie dezarmarea, și în primul
rînd dezarmarea nucleară, trecerea
la reducerea armamentelor, oprirea
cursei înarmărilor. Se impune să fie
întreprinse toate măsurile pentru a
opri politica de înarmare, pentru
apărarea păcii, a dreptului vital al
popoarelor — la existență, la inde
pendență, la pace.
în timpul convorbirilor s-a relie
fat pericolul deosebit de grav pe
care îl reprezintă pentru pacea și
liniștea popoarelor conflictele care
mai dăinuie Încă in Orientul Mij
lociu, în Asia, Africa și în alte zone
ale globului și care provoacă zilnic

uriașe pierderi umane șl materiale,
menținind permanent posibilitatea
extinderii și dezvoltării confruntă
rilor militare. In acest context, de
ambele părți s-a considerat că este
necesar să se pună capăt cit mai
curind posibil tuturor stărilor de
tensiune și conflict și să se rezolve
numai pe calea tratativelor, prin
negocieri, diferendele dintre state.
In cadrul schimbului de opinii
privind situația din Europa a fost
scoasă în evidență însemnătatea
deosebită a asigurării securității și
dezvoltării cooperării pe acest con
tinent, ceea ce ar contribui la crea
rea unui climat general de destin
dere în relațiile dintre state, de
pace și cooperare în întreaga lume.
S-a subliniat necesitatea de a se
face totul in vederea opririi ampla
sării de noi rachete cu rază medie
de acțiune în Europa, precum și
pentru retragerea și distrugerea ce
lor existente, pentru crearea de zone
denuclearizate pe continentul euro
pean și în alte regiuni ale lumii,

pentru reducerea cheltuielilor mili
tare și realizarea unui echilibru mi
litar la niveluri cit mai scăzute.
In legătură cu reuniunea de la Ma
drid consacrată colaborării și păcii în
Europa, s-a apreciat că adoptarea
documentului care s-a convenit de ță
rile participante și trecerea la orga
nizarea unei conferințe pentru încre
dere și dezarmare în Europa vor re
prezenta un factor important în poli
tica de destindere, demonstrînd că,
atunci cînd se pornește de la intere
sele popoarelor, de la interesele pă
cii, este posibil să se ajungă la în
țelegeri și la acorduri corespunzătoa
re, în interesul tuturor statelor.
Referitor la situația din Africa s-a
evidențiat însemnătatea luptei po
poarelor de pe acest continent pen
tru lichidarea totală a politicii im
perialiste, colonialiste și neocolonialiste, pentru consolidarea independen
ței naționale, pentru propășirea qconomică și socială. în acest context a
fost subliniată necesitatea asigurării
accesului neîntirziat al Namibiei la

Independență, a dreptului poporului
namibian de a-și alege liber calea
dezvoltării sale viitoare, potrivit in
tereselor și aspirațiilor șale legitime.
A fost evidențiată, de asemenea, ne
cesitatea lichidării politicii de apart
heid și discriminare rasială promova
te de regimul de la Pretoria, asigură
rii dreptului populației majoritare din
Africa de Sud la libertate, egalitate
și progres social, creării condițiilor de
pace și stabilitate pentru progresul
economic și social independent al
tuturor statelor din zonă. Africa de
Sud trebuie să pună capăt cu desăvîrșire actelor sale agresive împotri
va țărilor vecine.
S-a apreciat că stările conflictuale
din Africa, ca dealtfel din întreaga
lume, trebuie, soluționate pe calea
tratativelor directe între părțile inte
resate, pe baza principiilor unanim
recunoscute ale dreptului internațio
nal, ceea ce ar favoriza într-o însem(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae- Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, s-a întilnit,
miercuri după-amiază, cu tovarășul
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei.
La convorbire au participat tova
rășii Emil Bobu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al
C.C. al P.C.R., Miu Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetului Politic
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.
Au luat parte Abdel Rahim Ahmad,
membru al Comitetului Executiv al
O.E.P., Sakr Abu Nazar, secretar al
Consiliului Revoluționar al Organi
zației Al Fatah, Khaled El Sheikh,
reprezentantul permanent al O.E.P.
la București.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Yasser Arafat și-au mani
festat satisfacția pentru noua întîlnire, pentru continuarea dialogului
la nivel înalt româno-palestinian în
probleme de interes comun, precum
și în probleme internaționale.
Secretarul general al P.C.R. și pre
ședintele Comitetului Executiv al
O.E.P. și-au exprimat hotărirea de a
'adinei și dezvolta relațiile de priete
nie, solidaritate și colaborare dintre
Partidul Comunist Român, Republica
Socialistă' România și Organizația
pentru Eliberarea Palestinei, dintre
cele două popoare ale noastre, în in
teresul lor comun, al cauzei unității
forțelor antiimperialiste, al indepen
denței, securității și păcii în lume.
A avut loc, totodată, un schimb de
vederi cu privire la unele probleme .
internaționale actuale.
S-a subliniat că problema funda
mentală a zilelor noastre este pro

blema dezarmării și, în primul rînd,
a dezarmării nucleare, a trecerii la
reducerea armamentelor și la oprirea
cursei înarmărilor. în acest context,
a fost reliefată necesitatea opririi
amplasării rachetelor cu rază medie
de acțiune în Europa, a retragerii și
distrugerii celor existente. S-a sub
liniat însemnătatea pe care o are
pentru pacea lumii incheierea cu
succes a reuniunii de la Madrid prin
adoptarea documentului convenit de
statele participante, precum și tre
cerea la organizarea unei conferințe
pentru încredere și dezarmare în
Europa, care reprezintă un factor
important în politica de destindere.
în legătură cu situația din Orien
tul Mijlociu, s-a considerat că tre
buie intensificate eforturile politice,
diplomatice pentru soluționarea pro
blemelor din această regiune, prin
inițierea unor tratative cît mai ur
gente in vederea statornicirii unei
păci trainice în zonă. S-a apre
ciat că o pace globală, justă și
durabilă în această regiune poate
fi înfăptuită numai prin retragerea
Israelului din toate teritoriile arabe
ocupate în urma războiului din 1967
și rezolvarea problemei palesti
niene prin recunoașterea dreptului la
autodeterminare al poporului pales
tinian, inclusiv la constituirea unui
stat palestinian independent.
De ambele părți a fost subliniată
însemnătatea organizării unei confe
rințe internaționale sub egida O.N.U.
la care să participe toate părțile in
teresate, inclusiv O.E.P., ca unic re
prezentant legitim al poporului pa
lestinian, precum și U.R.S.S. și S.U.A.
și alte state care pot să-și aducă con
tribuția la procesul de pace din

această zonă. S-a relevat că orice
soluție și orice propunere făcută tre
buie să fie luată în considerație pen
tru a găsi rezolvarea justă și durabilă
a problemei Orientului Mijlociu.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat necesitatea întăririi unită
ții dintre forțele palestiniene în ca
drul O.E.P., sub conducerea tovarășu
lui Yasser Arafat — unitate de care
depinde succesul luptei pentru asigu
rarea dreptului la autodeterminare al
poporului palestinian, de creare a
unui stat propriu independent.
De ambele părți, a fost sublinia
tă, de asemenea, necesitatea urgentă
a retragerii trupelor israeliene din
Liban, ca un pas pozitiv în soluțio
narea globală a problemelor din
zonă.
în numele poporului palestinian și
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, tovarășul Yasser ^Arafat a
adresat poporului român, Partidului
Comunist Român, tovarășului Nicolae
Ceaușescu cele mai vii mulțumiri
pentru sprijinul constant acordat
luptei drepte a poporului palestinian
pentru redobindirea drepturilor sale,
pentru înfăptuirea aspirațiilor sale
naționale legitime, pentru soluționarea justă și trainică a problemelor
din această parte a lumii.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
reafirmat hotărirea Partidului Comu
nist Român, a guvernului și a po
porului român de a sprijini în conti
nuare cauza justă a poporului pales
tinian, de a-și aduce contribuția la
statornicirea unei păci durabile și
drepte în Orientul Mijlociu.
întrevederea a decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie și cor
dialitate.

Măsurile de creștere a veniturilor oamenilor
muncii - puternic factor mobilizator |
pentru o activitate productivă mai rodnică,
de înaltă calitate și eficientă I
• 0 NOUĂ Șl ELOCVENTĂ EXPRESIE A CON

această perioadă de virf

SECVENȚEI CU CARE PARTIDUL, SECRETARUL
SĂU GENERAL SITUEAZĂ IN CENTRUL PREOCU

a campaniei agricole de toamnă

PĂRILOR BUNĂSTAREA POPORULUI.
• PREVEDERI MENITE SĂ STIMULEZE ÎNDE

TOATE FORTH! SATELOR - PUTERNIC

concentrate ia strîngerea recoltei

PLINIREA EXEMPLARĂ A PLANULUI PE 1983 Șl
PE ÎNTREGUL

CINCINAL.

• NECESITATEA UNEI DEPLINE CONCORDAN

ȚE INTRE REZULTATELE OBȚINUTE IN MUNCĂ Șl
Ne aflăm intr-o perioadă cînd în fiecare unitate agricolă, în fiecare
comună trebuie să se muncească fără preget, cu toate forțele, din zori
și pînă în noapte, pentru ca recolta acestui an să fie strînsă într-un timp
cit mai scurt și fără pierderi, pentru ca insămînțările de toamnă să fie te
meinic pregătite.

9

URGENȚELE ACESTOR ZILE:

PORUMBUL — recoltat mai operativ oriunde lanurile
au ajuns la maturitate și, cu deosebire, de pe terenurile ce vor
Fi insămînțate cu cereale de toamnă.

0 LEGUMELE Șl FRUCTELE - culese mai repede și li
vrate neîntirziat pe piețe și la fabricile de conserve.
0 CULTURILE SUCCESIVE DE LEGUME să fie permanent
irigate și întreținute exemplar.
® CARTOFII — transportați de indată la silozuri și în piețe.
0 Toate resursele de FURAJE — adunate și insilozate cu
grijă gospodărească pentru iarnă.

0 Pretutindeni, TRANSPORTUL produselor să se desfă
șoare în pas cu recoltarea, spre a se evita orice pierderi.
0 Fiecare unitate agricolă, fiecare județ SÂ LIVREZE RIT
MIC Șl INTEGRAL LA FONDUL DE STAT cantitățile de produse
prevăzute.

® INSĂMÎNȚĂRILE DE TOAMNA - temeinic pregătite.

0 Este absolut necesar să fie grăbit RITMUL ARĂTURILOR,
să se asigure peste tot numai SEMINȚE DE BUNA CALITATE.

Relatări ale corespondenților noștri

VENITURILE REALIZATE.
Presa de ieri a publicat comunica
tul ședinței Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 6 septem
brie a.c., desfășurată sub președin
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, în
cadrul căreia au fost dezbătute mă
suri importante, menite să ducă la
traducerea fermă în viață a Progra
mului privind aplicarea principiilor
autoconducerii muncitorești și autogestiunii, perfecționarea mecanismu
lui economico-financiar, a sistemu
lui de retribuire a muncii și crește
rea retribuției in acest cincinal.
Dind o semnificativă expresie unei
realități ce se înscrie între trăsătu
rile fundamentale proprii societății
noastre socialiste, aceea că bunăsta
rea materială și spirituală a între
gului nostru popor constituie țelul
suprem al politicii partidului, că tot
ce s-a înfăptuit și se înfăptuiește în
România de azi are drept scop înalt
ca omul, ca oamenii să dispună de
condiții dintre cele mai bune de
viată, de pregătire, de afirmare a
personalității, aceste măsuri au In
vedere dezvoltarea proprietății so
cialiste. aplicarea și mai fermă a
principiului socialist de repartiție,
în raport cu cantitatea, calitatea și
importanta muncii fiecăruia.
Pe Întregul cuprins al țării, în
orașe, în sate, în întreprinderi. în
instituții, oamenii muncii au primit
cu interes major și cu vie satisfac
ție noile măsuri și hotăriri. ce pun
într-o strînsă corelație, în spiritul
eticii și echității socialiste, veniturile
individuale cu rezultatele obținute în

procesul de producție. Pe deplin
convinși că pentru a trăi mai bine
trebuie să muncească mal bine, că
azi avem mari posibilități de a asi
gura o înaltă productivitate a muncii,
de a realiza produse care să fie cău
tate în întreaga lume, muncito
rii, țăranii, intelectualii, fără deose
bire de naționalitate, sînt hotărîți să
facă totul pentru a transpune exem
plar în fapt aceste măsuri elaborate
în temeiul Programului privind apli
carea fermă a principiilor autocon
ducerii muncitorești și autogestiunii,
perfecționarea mecanismului econo
mico-financiar, a sistemului de re
tribuire a muncii și creșterea retri
buției în acest cincinal, aprobat de
Plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c.
„Acest important program, elabo
rat sub îndrumarea directă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în con
formitate cu obiectivele și sarcinile
stabilite de Congresul al XII-lea și
Conferința Națională ale partidului
— se apreciază în comunicat —
Ilustrează politica consecventă a
Partidului Comunist Român de creș
tere a producției și a eficienței
acesteia, de perfecționare continuă
a mecanismului
economico-finan
ciar, a relațiilor sociale, de creare a
tuturor condițiilor pentru ridicarea
permanentă a bunăstării materiale șl
spirituale a întregului popor". Avlnd
în vedere această realitate, pe caro
a subliniat-o cu pregnanță, Comite
tul Politic Executiv a stabilit o serie
(Continuare in pag. a IlI-a)
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în această perioadă de vîrf a campaniei agricole de toamnă

STRÎNGEREA

X

ESte necesar ca timpul
bun de lucru să fie folosit din plin
ialomița.

în unitățile agricole din județul
Ialomița recoltarea porumbului se
desfășoară in aceste zile cu toate
forțele, pînă în prezent producția
fiind strinsă de pe 18 350 hectare
din cele 95 000 cultivate. Prioritate
se acordă recoltării suprafețelor ce
urmează să fie însămințate cu orz
și griu, care însumează 14 000 hec
tare. Din această suprafață au fost
recoltate 10 500 hectare, eliberate
de coceni 8 600 hectare și arate 7 200
hectare.
Acolo unde munca este bine or
ganizată, unde combinele recoltea
ză între 3,5—4 hectare pe zi, în
cele 6 zile de cînd a început cule
sul porumbului producția a fost
adunată de pe 20—25 la sută din ‘
suprafețele cultivate. Este cazul
cooperativelor agricole din Gîrbovi,
Amara, Grindu, Munteni Buzău,
■ Gheorghe Doja,.. Balaciu, Amara șl
ițSfintu Gheorghe; O parte din re
coltă este strinsă; manual. Bunăoa
ră, la C.AP; Gfrbovî,cei, 500 de
’,'cpoperat.ori/pare participă ,1a cules
recoltează zilnic între 40 și 50- de,
■hectare. în această , cooperativă se
constată și o bună corelare a rit
mului recoltării cu cel al transpor
tului producției la locurile de depo»
. zitare. în afară de mijloacele auto
sint folosite și 65 de atelaje, cu
care se efectuează cîte trei și chiar
patru transporturi pe zi. Pînă
miercuri seara cooperatorii din Gîr
bovi au recoltat 420 de hectare și
au livrat la fondul de stat peste
1 000 de tone de porumb.
Unitățile agricole din consiliul
agroindustrial Slobozia au de strîns
porumbul de pe 7100 de hectare.
In cooperativele agricole Slobozia,
Amara și Perieti și la I.A.S. Slobo
zia, cele 84 de combine au fost îm
părțite în 16 formații, viteza zilnică
realizată fiind de 260—270 hectare.
La acestea se adaugă cita 150 de
hectare culese manual. Un exemplu
de bună organizare a muncii oferă
cooperativa agricolă Amara, unde
porumbul a fost strîns de pe 520
hectare din cele 1940 cultivate. Din
acestea, 320 hectare au fost elibe
rate de coceni, Iar 240 hectare au
și fost arate. Alături de cooperato
rii din Amara, la culesul manual
participă zilnic Și 150 oameni ai

muncii din celelalte unități econo
mice și instituții de pe raza comu
nei. în felul acesta s-au creat con
diții pentru ca 35 la sută din su
prafața cu porumb să fie recoltată
manual.
Președintele
consiliului
unic
agroindustrial Slobozia, tovarășul
Vasile Costel, ne-a spus : „Au fost
luate toate măsurile pentru ca pină
la sfirșitul lunii septembrie să în
cheiem recoltarea tuturor suprafe
țelor cultivate cu porumb in cul
tură pură. In principal, este vorba
de a asigura folosirea din plin a
timpului bun de lucru din această
perioadă, prin utilizarea la capaci
tatea maximă a mijloacelor meca
nice și mobilizarea unui mare nu
măr de oameni la culesul manual,
în această privință ne este de mare
ajutor inițiativa comitetului muni
cipal de partid Slobozia, care a
hotărit ca, pentru cooperativa agri
colă de producție și întreprinderea
agricolă de stat din Slobozia să fie
mobilizați zilnic, la culesul manual,
cite 150—200 de oameni al muncii
de la unitățile, economice și insti
tuțiile din municipiu. Simbăta și
duminica, această forță trimisă în
ajutor se triplează,- unitățile eco
nomice punlnd la dispoziția unită
ților agricole și mijloacele da
transport de care dispun".
în județul Ialomița, printr-o pu
ternică mobilizare a tuturor forțe
lor mecanice și manuale, ritmul re
coltării porumbului a crescut sim
țitor, ajungînd acum la 3 500 hec
tare pe zi. Regretabil este însă
faptul că strinsul recoltei nu poate
fi corelat cu trahsportul producției
la bazele de recepție. Această si
tuație se datorează faptului că
aproape 500 de remorci sint imobi
lizate din cauza lipsei de cauciucuri,
iar capacitățile de transport repar
tizate în județul Ialomița — de că
tre Ministerul Transporturilor —
din județele Covasna, Hunedoara Șl
Brașov, nu au sosit potrivit pro
gramării stabilite.. In aceste condi
ții, importante cantități de porumb
se află in cîmp, pe pat de coceni,
necesitînd forte de muncă supli
mentare pentru Încărcarea lor.

Mihai VIȘO1U
corespondentul. „Scinteii"

Culesul avansează rapid, in același
ritm decurge și livrarea produselor

bihor.:

Abundenta de legume din piețe
și magazinele de desfacere din
județul Bihor ilustrează, fără în
doială, la acest ceas de toamnă, oglinda grădinilor. O dovadă a pro
ducțiilor bune obținute o constituie
și • livrările la fondul de stat, care
însumează. Ia această dată, 50 749
tone legume de cimp, comparativ
cu numai 37 590 tone înregistrate în
perioada similară a anului trecut.
Cum se acționează acum pentru
a valorifica in întregime roadele
grădinilor din Cîmpia Crișurilor ?
Iată cîteva secvențe din raidul în
treprins în unități agricole din ju
deț. La ferma nr. 8 Tărian, ce aparține de I.J.L.F. Bihor, două
remorci erau încărcate cu roșii și
ardei pentru a fi expediate la
piață. Alte 10 tone de tomate erau
trimise întreprinderii de conserve
„Avintul" pentru a fi industrializa
te. „Urmărim permanent starea
culturilor, astfel incît legumele
coapte să fie culese imediat —
precizează șeful fermei, inginerul
Dumitru Verzea. în felul acesta
evităm pierderile de orice fel". Cu
spor se muncea și la ferma nr. 3
Palota, atît Ia sortarea și trans
portul cepei, cît și la culesul to
matelor. La Cheresig, grădina coo
perativei agricole era impînzită de
cooperatori. De aici au fost livra
te pînă acum peste 400 tone legu
me si urmează să fie livrate încă

Foto : Sandu Cristian

Amplă concentrare de mijloace mecanica la recoltarea porumbului pe terenurile întreprinderii agricole de stat Alexandria, Județul Teleorman

vreo 500 de tone. Șl In grădinile
cooperativelor agricole Borș, Vaida, Mihai Bravu, Sîntandrei, Diosig, Tărcaia și altele legumele sint
recoltate potrivit graficelor.
Ne-am oprit și la Întreprinderea
de industrializare a legumelor
„Arovit" din Valea lui Mihai, si
tuată intr-un mare bazin legumicol
al județului. Incinta fabricii e mult
mai aglomerată ca de obicei. Ridică
probleme prelucrarea tomatelor ?
„A fost o «explozie» la coacerea
tomatelor — apreciază tovarășul
Ioan Pop, directorul unității. De
aceea. în unele zile, din cele 12
ferme proprii au fost aduse cite
500 tone tomate peste capacitatea
noastră de prelucrare. Problema va
fi rezolvată întrucît vom pune în
funcțiune o nouă instalație de pre
lucrare". Situația semnalată ple
dează pentru o cit mai judicioasă
corelare a recoltării cu capacitățile
de prelucrare.
Este neîndoielnic un fapt frnbucurător că preluarea legumelor
decurge operativ, dar nu trebuie
omis că de-abia acum grădinile
cunosc abundenta roadelor. Or, aceasta impune și mai multă pre
ocupare pentru stringerea și valo
rificarea lor integrală, evitindu-șe
orice pierderL

loan LAZA

corespondentul

„Scinteii"

De strinsul recoltei se ocupă
și răspunde întreaga obște a satelor

mureș.

Condițiile climatice din acest an
au făcut ca recoltarea porumbului
de pe cele 51 450 hectare cultivate
in unitățile agricole de stat și coo
peratiste din județul Mureș să în
ceapă cu cel puțin 10 zile mai de
vreme decîț în alți ani. Deși ne
aflăm abia în prima decadă a lumi
septembrie, recoltarea porumbului
se află în plină desfășurare în 14
din cele 18 consilii agroindustriale
din județ. Nu au început încă cu
lesul unitățile agricole din consi
liile agroindustriale Morăreni, Sovata, Sîngeorgiu de Pădure șl Si
ghișoara, din nordul județului.
Pînă în seara zilei de 5 septem
brie, producția a fost adunată de
pe primele 1 043 hectare. „La in
dicația comitetului județean de
partid — ne spune inginerul Teo
dor Ardeleanu, directorul general
adjunct al direcției agricole jude
țene — a fost întocmit un amplu
program de măsuri organizatorice,
astfel Incît pină la sfirșitul lunii
septembrie producția să fie adu
nată de pe întreagă suprafață.
Pentru economisirea energiei in
uscătorii, 8-a indicat începerea re
coltării In lanurile unde porumbul
este uscat și de pe solele care ur
mează să fie însămințate cu grîu".
în ziua cînd a început recoltarea
porumbului ne-am aflat printre
lucrătorii ogoarelor din consiliul
agroindustrial Band, unde această
cultură ocupă o suprafață de 2 242
hectare. La ora amiezii parcurgem
lanurile cu porumb ale cooperati
vei agricole Band. Sint culturi
bune, cu o densitate și o unifor
mitate desăvîrșite. „Volumul de
lucrări pe care-1 avem de execu
tat este foarte mare — ne spune
tovarășul Alexandru Nagy, pre
ședintele consiliului agroindustrial.
De aceea, eu sprijinul organiza
țiilor de partid, am mobilizat la
cules nu numai cooperatorii, d și
lucrătorii consiliilor populare co
munale de pe raza consiliului agro
industrial, pe cei din cooperația
meșteșugărească și din alte unități
economice. De reboltă răspunde
Întreaga obște a satelor și numai
cu participarea tuturor angajamen
tul de a realiza cea mai scurtă
campanie de stringere a porumbu-

lui va fi îndeplinit". Și este firesc
ca oamenii din acest consiliu agro
industrial să se grăbească, dacă
avem în vedere că din cete 2 242
hectare cultivate cu porumb, nu
mai 420 hectare vor fi recoltate
mecanizat.
în lanurile fermei Mărășeștl a
cooperativei agricole Band, la re
coltarea mecanizată se lucra ' cu
două formații de cito șapte com
bine. La numai doi kilometri dis
tanță, pe o solă de circa 80 hectare,
peste 350 de cetățeni ai comunei
recoltau și depănușau manual po
rumbul. „Aceste suprafețe pe care
le arăm imediat le vom insămînța
cu griu — ne spune Constantin
lovlev, tngineruj-șef al cooperati
vei. De aceea producția pe care o
recoltăm este transportată în ace
eași zi cu atelajele la baza de re
cepție", Intr-adevăr, distanța fiind
mică; la transportul porumbului
direct Ia baza- de recepție se lu
crează numai cu 30 de atelaje.
Și în cooperativele agricole
Iclănzel, Căpuș;- < Fînațe, Grebeniș
și Oroi, din același consiliu agro
industrial, la recoltarea manuală a
porumbului participau peste 500 do
locuitori al satelor, intre care
multi elevi veniți tn sprijinul pă
rinților. „Deși inițial ne-am pro
pus un ritm zilnic la recoltare -de
105 hectare, cu torțele manuale de
care dispunem putem să ajungem
la peste 150 hectare pe zi, ceea ca
va reduce simțitor durata recol
tării porumbului" — ne precizează
președintele consiliului
agroin
dustrial. Dovada că într-adevăr așa
stau lucrurile o constituie faptul
că din prima zi au fost recoltate
aproape 200 hectare.
Bine organizat se lucrează tn
majoritatea unităților agricole de
stat și cooperatiste din consiliile
agroindustriale Sărmașu, Zau de
Cimpie, Iernut și Luduș. Se im
pune insă ca, pe măsura coacerii
porumbului pe anumite tarlale, re
coltarea să înceapă neîntirziat și
în unitățile agricole din nordul
județului.

Gh, GIURGIU
corespondentul
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Tot ce se aduna intr-o zi
pină seara să fie pus la adăpost

saw mare.

Potrivit programului de autoaprovizionare, în unitățile agricole coo
peratiste din județul Satu Mare
s-au cultivat In acest an 1 000 hec
tare cu cartofi de toamnă. în cele
mai multe locuri recolta este bună.
Datorită temeinicei organizări a
muncii. în numai citeva zile carto
fii au fost recoltați de pe o' supra
față de 200 hectare. Această lucrare
a început și se desfășoară intens
in cooperativele agricole din Foenl,
Urziceni, Beltiug ș.a. întrucît tim
pul este însorit și uscat, deci exce
lent pentru această lucrare, e firesc
ca toate forțele disponibile să fie
mobilizate la recoltarea, transpor
tul și depozitarea cartofilor.
Totuși, in unele unități se con
stată anumite neajunsuri la strîngerea și. mai ales, la sortarea și
transportul cartofilor din cîmp. Ne
referim la cooperativa agricolă La
zuri. Aici, in urma celor două ma
șini care scoteau tuberculii se aflau
la culesul și sortarea acestora circa
120 cooperatori. „Ar trebui să
lucreze 200 de persoane — ne
spune șeful fermei, ing. Mircea
Tarfa. întrucît I.L.F.-ul nu ne-a
dat numărul de saci de care
aveam nevoie, ne lipsim de con
tribuția a vreo 80 de persoane."
Păcat că un efectiv uman apre
ciabil nu este folosit Ia această
lucrare. Din această cauză, mulți
cartofi scoși din pămînt rămîneau

tn bătaia soarelui șl se deshi
dratau.
Cele constatate le-am discutat cu
tovarășul ing. Viorel Laza, direc
torul comercial al I.L.F., care ne-a
spus : „Cu conducerea C.A.P.
Lazuri am stabilit să le dăm, în
limita posibilităților, un număr de
saci spre a ușura și grăbi trans
portul cartofilor direct Ia maga
zine. Dar unitatea trebuie să
transporte, in același timp, cartofii
IȚI VL*aC la° magazinele
o rf o vî»-»rol m novo
care nil
au
posibilități să-i primească prin
basculare", Soluția este deci simplă și la indemînă. Cu toate
acestea, C.A.P, din Lazuri, din co
moditate, nu o practică. Ca atare,
cartofii destinați transportului in
vrac sint încărcati și purtați
in găleți pină la remorci, ceea ce
înseamnă o mare pierdere de timp.
De ce in găleți și nu. în coșuri de
45—50 kg ? Pentrh că unitatea
abia acum a făcut demersuri
spre a le obține. Iată unde
_____
duce ...
___
de prevedere și
lipsa
slaba organizare a muncii. Atit
la cooperativa agricolă din Lazuri,
cit și în alte unități trebuie luate
măsuri ca toți cartofii să fie
strânși imediat și transportați in
aceeași zi la locul de depozitare
sau la piață.

Octav GRUMEZA
corespondentul

„Scinteii

teleorman,

pentru obținerea de producții superioare
•

Zilnic, din grădinile ju
dețului
Teleorman sint
strinse, sortate și livrate
peste 1 000 tone de tomate,
ardei, vinete, rădăcinoase
și alte produse. Pină ieri
au fost livrate la fondul de
stat 70 000 tone de legume
și se apreciază că, pină la
sfirșitul lunii septembrie,
această cantitate va atinge
100 000 tone.
Concomitent cu recolta
rea legumelor care au ajuns la maturitate, grădi
narii continuă Întreținerea
și irigarea culturilor succe
sive, spre a se obține pro
ducții mari .care să asigure
aprovizionarea
populației
cu produse proaspete pină
toamna tîrziu. Pe ansam
blul județului, legumele
; ■ din. cultura , a daua- — var
ză, fasole păstăi, castrave
ciori, rădăcinoase — ocupă
peste 8 000 hectare. Prima
prașilă s-a făcut pe Întrea
ga suprafață, iar in zilele
următoare se va încheia și
cea de-a doua prașilă,.
Hotăriti să obțină pro
ducții mari, grădinarii din
Drăgăneșți-Vlașca. Troianu, Bragadiru, de Ia aso
ciația economică de 6ere și
solarii Zimnicea. de la fer-

■

mele întreprinderii de pro
ducere și industrializare a
legumelor din Turnu Mă
gurele, precum și din alte
zone ale județului, au pră
șit culturile succesive ori
de cite ori a fost necesar,
asigurind astfel dezvolta
rea viguroasă a plantelor,
în mod deosebit, obținerea
de recolte superioare la le
gumele din cultura a doua
depinde, în această perioa
dă lipsită de precipitații,
de irigarea .plantelor. Prin
folosirea surselor locale de
apă și aplicind diferite me
tode de udare, in multe
unități .agricole, cum sint
câte'din Tătâ'ră'știi de JOs,
Peretu, Lăcepi, Slăvești,
Țigăneștl, s-au irigat mari
suprafețe cultivate cu legu-'
rit&l'îfî""ăCeSt■ 'Stop'f'SS........ "...... folW* '
■
sește apa din pîraie, izvoa
re, lacuri și puțuri. Pentru
aducțiunea ei este întrebu
ințată „roată grădinarului",
iăr irigarea se face prin
brazde. In sistemele mari
de irigații, primele trei
udări s-au aplicat pe aproape 15 000 de hectare.
Din lunile iulie și august,
udările a 5-a și a 6-a s-au
făcut pe numai 1 000 și,
respectiv, 625 hectare, cu

-n

mult mal puțin față de ne
voile reale de apă ale
plantelor.
„Am urmărit ca Ia cultu
rile duble și succesive să
se aplice toate verigile teh
nologice care să asigure re
colte mari — ne spune in
ginerul Iulian Catricică, di
rectorul Trustului județean
al horticulturii. Intre acestea este și aplicarea
udărilor ori de cite ori este
nevoie. Din păcate, între
ruperile in alimentarea cu
energie electrică și aprovi
zionarea neritmică cu car
buranții necesari funcționării motopompelor ne-au
provocat greutăți". în sistemui de irigații Răzmirești. datorită nealimentă-.
rii'stațiilor de pompare cu
..energie, cooperativele.agri
cole din Drăgănești-Vlașca
și Răzmirești nu pot iriga
legumele. Din aceeași cau
ză, da Traian, Lunca, Salcia,
Seaca, Vînători, din siste
mul de irigații Turnu Mă
gurele, importante supra
fețe au rămas neiriga
te. De Ia directorul trustu
lui am reținut că pentru
luna septembrie, din 400
tone motorină necesară
funcționării motopompelor,

s-au asigurat repartiții doar
pentru 50 tone. De aseme
nea, energia electrică fur
nizată in sistemele de ■ iri
gații pentru fermele legu
micole nu depășește 10 MW
zilnic, fată de nevoite, reale
de 40 MW. „Plantele se
află .intr-o perioadă critică
de dezvoltare — ne spune
același interlocutor. Pen
tru a asigura solului umi
ditatea necesară și a ob
ține astfel recolte cît mal
mari de legume în această
lună va trebui să aplicăm
cel puțin trei udări. Or,
cu toate măsurile luate
pentru folosirea cu randa
ment maxim a fiecărui
litru de apă., pompată în
sisteme, posibilitățile noas
tre rămin limitate". Desi
gur,- problema -asigurării energiei și a carburanților
trebuie rezolvată. Dar, așa
cum s-a procedat în pri
măvara acestui an, șt
acum trebuie organizate
acțiuni de masă pentru
udarea culturilor, folostndu-se toate mijloacele afla
te la lndemină.

Stan ȘTEFAN
corespondentul
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. Arăturile - in ritm susținut și de bună calitate!
V

bacău

De cîteva zile, pe ogoa
rele județului Bacău se lu
crează la semănatul cultu
rilor furajere : răpită, se
cară pentru masă verde
etc., semn că mai este pu
țin pînă la începerea marii
bătălii a insămințării ce
realelor păioase. Tovarășul
Gheorghe Antohi, directo
rul general al direcției
agricole, apreciază că in
acest an se muncește cu
răspundere sporită pentru
realizarea unui pat germi
nativ ciț mai bine pregătit.
Am urmărit cum șe ac
ționează concret In această
privință în cîteva unități
agricole din consiliul agro
industrial Podu Turcului.
Tovarășul Mihai Nicuță,
președintele
consiliului,

argeș,

ne-a informat că au fost
arate și pregătite pentru'
semănat aproape 3 000 hec
tare de teren din cele 8 500
planificate să fie cultivate
cu griu. orz șl plante fura
jere. La Glăvănești. Căpești, Podu Turcului, se
mănatul rapiței și. secarei
pentru masă verde s-a în
cheiat. în curind va începe
semănatul orzului șl al
griului.. „Tocmai de aceea
— ne-a spus tovarășul
Gheorghe David, președin
tele C.A.P. Răchitoasa —
acordăm atenție eliberării
cu prioritate a suprafețelor
ce vor fi însămințate. Am
hotărit ca terenul să fie
arat, pregătit șl lăsat să șe
«odihnească» măcar două
săptămînl, pînă la incepe-

rea semănatului". La Răchitoasa, in 3 zile au fost
strinse floarea-soarelui și
porumbul de pe circa 200
hectare, suprafață destina
tă insămînțărilor de toam
nă. In urma culegătorilor.
14 tractoare executau ară
turi pentru însămînțări.
Bine se lucrează și în
cooperativa agricolă din
Cociu. Inginerul . Nicolae
Cartoș a ținut să precizeze
că la pregătirea terenului
și la semănat au fost re
partizați să lucreze cei mai
buni mecanizatori. Sămința folosită a fost selecțio
nată și bine tratată. „Greșelile și necazurile din
toamna trecută ne-au fost
de învățătură — ne-a spus
inginerul. De aceea, ne

străduim să nu se mai repete‘*.
Cu aceeași răspundere și
hărnicie muncesc in aceste
zile și lucrătorii ogoarelor
din consiliile unice agroin
dustriale Parincea, Răcăciuni, Gheorghe Gheorghiu-Dej și Moinești, unde
numai în două zile au fost
însămințate
peste
1500
hectare cu culturi furajere
și eliberate de culturi tirzii
alte 2 200 hectare. Pe an
samblul județului, pînă în
seara zilei de 6 septembrie
au fost efectuate arături
pe 48 la sută din suprafetete destinate insămințărilor de toamnă.

Gheorghe BALTA
corespondentul

„Scinteii*

o recoltă bună se poate obține numai din sămință bună

Unitățile agricole de ștat
și cooperatiste din județul
Argeș au de insămînțat în
această toamnă 51 000 hec
tare cu grîu, 13 500 cu orz
și 1 000 hectare cu orzoaică. Pentru ca semănatul să
se desfășoare în condiții
optime, la indicația birou
lui comitetului județean de
partid . s-au intensificat
preocupările pentru pregă
tirea semințelor din soiuri
le cele mai valoroase. Am
urmărit care este stadiul
acestor pregătiri și ce pro
bleme se ridică în cîteva
unități agricole din consi
liile agroindustriale Izvoru,
Stolnici și Slobozia.
I.A.S. Izvoru va insămînța 1 740 hectare cu griu și
1 470 hectare cu orz. „Cum
stați cu asigurarea semin
țelor 7 — l-am întrebat pe

Paul Răuță, directorul în lucrărlle de condiționare
treprinderii. „Cele 582 tone a celor 13 044 tone săsămință de orz și 568 tone mință de griu și 2 600
sămință de' griu, reținute tone sămință de orz, asi
din producția proprie, au gurată din producție pro
fost condiționate și depozi prie, sint pe terminate
tate cu grijă în magazii. și se continuă efectuarea
Pentru întreaga cantitate - probelor de laborator pen
s-au trimis probele la la tru verificarea acestora.
boratorul de analize de la Totuși. în unele unități nu
Pitești, iar buletinele roșii se acordă toată atenția aprimite confirmă că sămin- sigurării de sămință de
ța este de bună calitate" — bună calitate. La centrul
ne-a răspuns interlocutorul. de semințe am fost infor
Dacă aici și In alte uni mați că unitățile agricole
tăți agricole din consiliile nu au trimis probe pen
agroindustriale menționate, tru analizele de labora
asigurarea semințelor con tor pentru o cantitate de
stituie o preocupare cen 1 970 tone de sămință reți
trală, există și situații care nută din producție proprie.
fac excepție de la aspec
tul general. De la inginerul Că această acțiune trebuie
Ion Tamangă, director cu să fie urgentată rezultă din
producția . vegetală la .di faptul că aproape jumăta
recția agricolă, aflăm că te din probele supuse pină

acum analizelor de labora
tor au primit buletine ne
gre de calitate/ ceea ce
pune in evidentă o slabă
preocupare a conducerilor
unor unități agricole pen
tru alegerea si păstrarea
semințelor destinate însămînțărilor. Este vorba prin
tre altele, de conducerile
cooperativelor agricole din
Săpata. Buzoiești, Căldăraru și Miroși. Vremea semă
natului se apropie și in
acest județ și. tocmat de aceea, trebuie luate măsuri
ferme și urgente pentru ca
toate unitățile să aibă asi
gurată sămînța 'in cantită
țile necesare de bună cali
tate.

Gheorghe
corespondentul
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OAMENI AI MUNCII DIN AGRICULTURĂ, LOCUITORI AI SATELOR!
MUNCIȚI DIN ZORI ȘI PINA SEARA PENTRU A STRINGS IN SCURT TIMP ȘI PARĂ PIERDERI RECOLTA ACESTUI AN - AVUȚIA
ÎNTREGULUI POPOR! EFECTUAȚI NEINTIRZIAT ARATURILE, PREGĂTIȚI DIN VREME SEMINȚELE PENTRU EXECUTAREA INSAMINȚĂ
RILOR DE TOAMNĂ LA TERMENELE PREVĂZUTE ȘI LA UN ÎNALT NIVEL CALITATIV!
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VIE SATISFACȚIE, UNANIMĂ APROBARE A MĂSURILOR ADOPTATE

DE COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.

Angajament muncitoresc: prin muncă exemplar organizată,
realizarea integrală a planului pe acest an si pe întregul cincinal!
V

*

„Tot ceea ce realizăm, dezvoltarea mai puternică a economiei
noastre naționale, înfăptuirea măsurilor de creștere a eficienței și *
rentabilității, a autoconducerii, majorarea retribuției vor duce la
creșterea mai puternică a bunăstării materiale și spirituale a oamenilor
muncii, a întregului popor - țelul suprem al politicii partidului nostru,
esența societății socialiste pe care o edificăm în România".
NICOLAE CEAUȘESCU
A
mult decit produce, că altă sursă de cîștig
în afară de muncă nu există. Așadar, .de
modul in care ne organizăm munca, de ca
litatea lucrului depind atit rezultatele mun
cii — concretizate în producție fizică — pre
cum și veniturile fiecăruia. în acest sens,
munca în acord global constituie un ca
dru propice pentru promovarea principiilor
eticii și echității socialiste in activitatea
productivă, stimulează munca de calitate,
în întreprinderea noastră producem utilaj
chimic, utilaje pentru rafinării.
în ultimii ani. complexitatea produselor
uzinei noastre a crescut de 2,5 ori. Sub
stantial ne-au crescut in același timp și ve
niturile. Nu sînt putini muncitorii din în
treprinderea noastră care realizează veni
turi ce ajung la 4 000—5 000 lei lunar. Ase
menea cîștiguri bune nu ne surprind, atît
timp cit la baza lor se află munca. Numai
munca !
în acest sens mi-am dat încă o dată sea-

Mărturii grăitoare ale grijii partidului,
a secretarului său general, pentru
creșterea nivelului de trai al celor ce muncesc
>

Este un fapt bine cunoscut că minerii
Văii Jiului, alături de minerii întregii
țări, se bucură de atenția și prețuirea con
ducerii partidului, personal a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. „Minerul de onoare" al
tării. „Patriei — cit mai mult cărbune 1“
■ este chemarea patriotică pe care secreta
rul general al partidului ne-a adresat-o
și pe care sintem hotăriți s-o înfăptuim în
mod exemplar, organizindu-ne mai. bine
munca, folosind mai bine timpul și utila
jele, Acesta este răspunsul nostru muncito
resc la măsurile de deosebită însemnătate
pentru progresul economic al tării, pentru
creșterea nivelului de trai adoptate la re
centa ședință a Comitetului Politic Execu
tiv ,al C.C. al P.C.R. Faptul că minerii țării
se numără printre primii oameni ai muncii
care vor beneficia de majorarea retribuției
reprezintă incă o dovadă a preocupării
statornice a partidului pentru asigurarea
unor condiții tot mai bune de muncă și de
viață acestui detașament de frunte al cla
sei muncitoare.
Noile măsuri stabilite de conducerea par
tidului dobîndesc o semnificație sporită
dacă avem în vedere situația economică
mondială. în condițiile în care lumea în
treagă se confruntă cu acute fenomene de
criză economică, în țara noastră, țară so
cialistă. sub conducerea înțeleaptă Și clar
văzătoare . a ; partidului, a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, s-au creat condiții ca
veniturile nominale și veniturile reale ale
celor ce' muncesc să ‘■crească permanent, pe
măsura sporirii puterii economice a țării.
Iată de ce faptul că prin recentele mă
suri se realizează o creștere, pe ansamblu,
cu 5 la sută a retribuției reale față de
anul 1980 are nu numai o semnificație eco
nomică. materială, ci și una politică. De
asemenea, potrivit prevederilor Decretu
lui pentru majorarea retribuției, adoptat
de Comitetul Politic Executiv, retribuția
nominală a personalului muncitor va crește
în anii 1983—1984 cu 10,4 la sută în medie

pe economie, creștere ce se va realiza atît
prin majorarea retribuțiilor tarifare, cit și
pe seama sporirii părții variabile in veni
turile totale ale oamenilor muncii,
Sintem datori ca recentelor măsuri sta
bilite de conducerea partidului să le răs
pundem prin faptele noastre, prin cantități
tot mai mari de cărbune trimis cocseriilor și termocentralelor patriei. Conduc o
brigadă de mineri într-un abataj mecani
zat care, în acest an. a reușit să extragă
peste plan 16 000 tone de cărbune. Dar și
eu, și ortacii mei știm că putem trimite
din subteran la suprafață mai mult căr
bune. Ceea ce ne cer conducerea partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, este să
ne sporim eforturile pentru a folosi din
plin, cu randament maxim tehnica mo
dernă. să dovedim înaltă răspundere și
disciplină in întreaga noastră activitate.
Iată citeva măsuri care au fost discutata
recent de colectivul minei, împreună cu
organizația de partid, prin a căror apli
care contăm să obținem importante spo
ruri de cărbune. Avem în vedere, în pri
mul rind, mai buna organizare a produc
ției și a muncii, aprovizionarea corespun
zătoare a locurilor de muncă din subteran,
respectarea strictă a graficelor de revizii.
Întreținerea cu și mai multă grijă și pri
cepere a utilajelor și instalațiilor. Deosebit
de acestea, o serie de măsuri vizează în
tărirea ordinii și disciplinei prin res
pectarea riguroasă a programului de lu
cru, eliminarea absențelor și lnvoirilor ne
motivate.
Ne bucurăm din toată inima de grija pe
care conducerea partidului o poartă Îmbu
nătățirii condițiilor de muncă si de viață
ale minerilor și ne angajăm să facem totul
ca prin muncă exemplară să îndeplinim și
să depășim planul la producția de cărbune.

La întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală, oamenii muncii din secția III utilaj tehnologic complex citesc In
pauza de masă comunicatul Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
Foto : Mihai Alexe

ma că ne revine în continuare marea răs
pundere de a situa pe prim plan îmbună
tățirea întregii noastre activități, pentru a
face munca noastră mai spornică, mai efi
cientă. Privind, în imediata apropiere a
locului meu de muncă din secția III utilaj
tehnologic complex, îmi dau seama că pu
tem și trebuie să sporim substantial pro
ductivitatea muncii, că putem și trebuie să
folosim mai bine mijloacele moderne din
dotare. De asemenea, după cum se știe, o
parte însemnată a producției noastre este
destinată exportului, ceea ce presupune un .
spor de grijă și atenție pentru calitatea

Direcția fundamentală de acțiune

CREȘTEREA ACCENTUATĂ
A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
a relevat necesitatea de a se asigura acoperirea
în întregime a fondurilor necesare retribuțiilor
pe seama sporirii mai accentuate a productivi
tății muncii, care trebuie să fie, în toate ramu
rile economiei naționale, mai mare decît cea a
retribuției, astfel îneît pe această bază să se
asigure, în afara fondurilor necesare majorării
retribuției, și acoperirea altor cheltuieli generale
ale statului.

Panl GRASU
șef de brigadă la sectorul V
al întreprinderii miniere Lupeni

„întărirea ordinii și disciplinei este condiția

IATĂ CE RELEVĂ UN CALCUL SUGESTIV
ÎN INDUSTRIA REPUBLICANĂ:

îndeplinirii planului la toți indicatorii,
de peste 15 milioane kWh, iar prin crește
rea gradului de siguranță în functionarea
instalațiilor s-a menținut la dispoziția sis
temului energetic național o putere efectiv
disponibilă de 14 MW, echivalentul udei
centrale de mărimea celei de la Piatra
Neamț.
Știm că avem sarcini deosebit de mari
în perioadele următoare pentru asigurarea
independenței energetice a țării. Sintem
conștienti că dispunem incă de însemnate
rezerve, de posibilități care să ne asigure o
îmbunătățire a randamentului întregii ac
tivități. Puternic stimulate de măsurile sta
bilite de conducerea partidului, colectivele
care asigură buna funcționare a agregate
lor sînt hotărite să-și intensifice eforturile
pentru a pune mâi eficient în valoare în
tregul potențial de care dispunem. Anali
zele complexe pe care le-am întreprins și
le vom efectua în continuare, la fiecare loc
de muncă, se vor finaliza prin programe
concrete, la loc de frunte situîndu-se ac
țiunile de întărire continuă a ordinii și dis
ciplinei, in vederea creșterii gradului de
siguranță și eficiență in exploatarea agre
gatelor. Vom urmări, de asemenea, cu mai
multă fermitate realizarea programului de
investiții, reducerea consumului propriu
tehnologic, evitarea avariilor și incidentelor
printr-o calitate tot mai ridicată a revizii
lor și reparațiilor.
Considerind munca drept principal mij
loc de creștere a veniturilor, colectivul în
treprinderii electrocentrale „Bistrița" se
angajează ca, in perioada care a mai rămas
din acest an, să-și dubleze sporul de pro
ducție înregistrat pînă acum.

Inq. Costică GAITANARU
directorul întreprinderii electrocentrale
„Bistrița" — Piatra Neamț

Retribuirea in acord global asigura venituri
sporite potrivit rezultatelor muncii
Sînt muncitor si mi-au plăcut întotdeau
na lucrurile concrete. Este o convingere în
tărită de-a lungul a 15 ani de activitate
direct productivă în această unitate cu bo
gată tradiție muncitorească — întreprinde
rea de utilaj chimic „Grivița roșie". Des
pre asemenea lucruri concrete, care privesc
în mod direct munca și viata noastră, a tu
turor, am luat cunoștință din comunicatul
recentei ședințe a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. Măsurile stabilite de
Comitetul Politic Executiv oglindesc, încă
o dată, preocuparea statornică a conducerii
partidului, a secretarului general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru
creșterea continuă a avuției naționale și. pe
această bază, a nivelului de trai al între
gului popor.
După cum se știe. Comitetul Politic Exe-

cutiv a dezbătut și aprobat proiectul decre
tului privind aplicarea formei de retribui
re în acord global și. altor forme de. retri
buire specifice unor ramuri sau activități.
Pe bună dreptate s-a apreciat că această
formă superioară de organizare a muncii și
de retribuire asigură oamenilor muncii con
diții pentru a obține venituri nelimitate,
în funcție de munca depusă, de rezultatele
dobindite în realizarea producției fizice, a
productivității muncii, reducerea cheltuie
lilor de producție, creșterea eficientei eco
nomice și de valorificarea superioară a ma
teriilor prime.
în mai multe cuvintărl, ca și cu prilejul
celor 12 vizite de lucru pe care le-a efec
tuat în întreprinderea noastră, secretarul
general al partidului a subliniat pe bună
dreptate că nimeni nu poate consuma mai

ral al partidului. tovarășul Nicolae
Ceaușescu pentru creșterea nivelului de
trai al întregului popor.

Griqore TANASE
sudor, șef de brigadă, I.U.C.
„Grivița roșie"

Producții superioare - prin folosirea
superioară a utilajelor și instalațiilor
A

'A

împreună cu ceilalți oameni ai muncii
pe seama creșterii ma! accentuate a propro
din patria noastră, noi, muncitorii, maiștrii, ductivității muncii. în acest spirit, începind
tehnicienii și inginerii din cadrul brigăzii cu șei’ul de brigadă și terminînd cu son
de producție petrolieră nr. 4 Satchinez — dorii de la intervenții și reparații, am hotă
Schela de producție petrolieră Șandra, ju
rit ca în fiecare zi să obținem rezultate
dețul Timiș, am luat cunoștință cu profun
superioare în muncă, prin folosirea la în
dă satisfacție de hotăririle ședinței Comi
treaga capacitate a tuturor utilajelor șl in
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
stalațiilor aflate în dotarea brigăzii și prin
Alături de mineri și energeticieni, noi, utilizarea integrală, in scopuri productive, a
petroliștii, beneficiem printre primii, înce- timpului de lucru. La baza acestor măsuri
pînd de la 1 septembrie a.c., de sporirea va sta zi de zi și ceas de ceas întronarea
unei discipline ferme, a unei ordini desă
retribuției. Această măsură ne umple ini
vârșite, Ia nivelul fiecărei verigi din pro
mile de bucurie, dar în același timp ne în
deamnă să muncim mai mult .și mai bine. cesul de producție. De asemenea, prin reor
ganizarea și îmbunătățirea întregului sis
De aceea, ne exprimăm profunda mulțu
mire pentru prețuirea și aprecierea pe care tem de aprovizionare cu materiale vom re
partidul și poporul, personal tovarășul duce, incepind din această lună, timpul de
Nicolae Ceaușescu, Ie acordă permanent reparații și intervenții pe fiecare sondă eu
muncii noastre dedicate punerii în valoare o zi, ceea ce va contribui la creșterea pro
a „aurului negru" atît de necesar pentru ducției de țiței cu cel puțin 15 tone pe lună.
Concomitent, prin intensificarea operațiilor
dezvoltarea economică a patriei.
stimulare cu soluții "acide și alte trata- ,
încă diri primele ore; ale dimineții de - de
chiniice a sondelor, vom mări debi
miercuri, 7 septembrie, noi ne-am sfătuit tnente
tul acestora cu circa 2 tone pe fiecare son
în cadrul brigăzii ce măsuri trebuie să luăm
dă tratată.
în continuare pentru a asigura creșterea
Ne angajăm să ne facem pe deplin dato
cantităților de țiței extras, în așa fel îneît
nu numai să ne realizăm sarcinile zilnice, ria, așa cum ne cere conducerea partidului,
dînd țării cantități tot mai mari de țiței.
ci, depășindu-le, să ne aducem o contribu
ție mereu sporită la realizarea producției
Octavian ANGHEL
planificate pe Întreaga schelă. Așa cum se
maistru sondor,
arafă in comunicatul ședinței Comitetului
Politic Executiv, fondurile necesare majo
Schela de producție petrolieră
rării retribuțiilor trebuie acoperite integral
Șandra, județul Timiș

„Răspunsul nostru concret—realizarea

exemplară a sarcinilor de export"
Lucrez într-o întreprindere care reali
zează, în cea mai mare parte, produse pen
tru export. Pentru mine aceasta înseamnă
o mîndrie, dar și răspunderi mari, dacă avem
în vedere exigențele mereu sporite ale
partenerilor externi. Unitatea în care mun
cesc — una dintre cele mai mari ale in
dustriei ușoare din județ — livrează la
export peste 80 la sută din producția re
alizată.
Se poate înțelege de ce, citind în ziar
comunicatul ședinței Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R., mie și tovară
șilor mei de muncă ne-au-atras atenția in
mod deosebit referirile la răspunderile ce
revin unităților producătoare pentru reali
zarea de produse cu caracteristici tehnicofuncționale competitive pe piața externă.
Si nu pot să nu împărtășesc sentimentele
de caldă apreciere pe care le nutrim față
de conducerea partidului, fată de secreta
rul
său
general,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, pentru această nouă și eloc
ventă dovadă a grijii pe care o poartă
oamenilor muncii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — care mun
cesc înfrățiți pentru progresul patriei noas
tre scumpe, România socialistă. Consider
ca semnificativă și deosebit de importantă
măsura preconizată prin decret privind
stimularea suplimentară a oamenilor mun
cii in realizarea și depășirea producției
pentru export prin mărirea cotelor pe baza
cărora se constituie fondul de participare
la beneficii în întreprinderile care reăli-

in propriul nostru interes"
Am avut, și avem nenumărate dovezi prin
care să ne convingem că scopul suprem al
întregii politici a partidului și statului nos
tru îl constituie grija față de om, față de
creșterea bunăstării sale materiale și spiri
tuale. O nouă și elocventă dovadă sint mă
surile adoptate în aceste zile de Comitetul
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Oamenii
muncii din întreprinderea electrocentrale
„Bistrița“-Piatra Neamț au primit cu deo
sebit interes și deplină satisfacție hotăririle
conducerii partidului, cu atit mai mult cu
cit ne numărăm printre primii, începind de
la 1 septembrie anul acesta, care benefi
ciază de sporirea retribuției. Este o nouă
mărturie a grijii permanente a partidului,
personal a secretarului general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru energeticieni, cei
care sintem chemați să asigurăm economiei
naționale sporuri tot mai însemnate de
energie electrică.
„La retribuții majorate — muncă exem
plar organizată pentru depășirea planului !"
Astfel înțelege să-și facă datoria și colecti
vul întreprinderii noastre, să-și exprime
satisfacția față de noile măsuri de ridicare
a nivelului de trai. Mai mult ca în alte sec
toare de activitate, nouă, energeticienilor,
ni se cer înaltă răspundere, ordine și disci
plină desăvîrșite pentru a asigura o bună
funcționare a tuturor hidroagregatelor. In
acest sens, vreau să subliniez importanta
cu totul deosebită a faptului că in recenta
ședință a Comitetului Politic Executiv, a
fost dezbătut și aprobat proiectul de decret
privind conținutul contractului-angajament
pentru întreprinderi, centrale ș.a„ mijloc
însemnat de întărire a ordinii, disciplinei
și răspunderii in muncă.
Dealtfel, rod al preocupărilor’ manifestate
în această direcție, am reușit să realizăm,
in perioada care a trecut din acest an, o
producție suplimentară de energie electrică

înaltă, ca și pentru punctualitate. Chiar
acum, avem în lucru o coloană de recupe
rare pe care ne-am propus să o predăm in
avans cu zece zile partenerului extern. Este
răspunsul nostru muncitoresc la minunatele
condiții de muncă pe care le avem, la grija
statornică a partidului, a secretarului gene-

zează producție pentru export, față de cele
cu producție pentru piața internă. Totoda-,
tă, consider că prin aplicarea noii forme
de retribuire a întregului personal din în
treprinderile de comerț exterior se va în
tări răspunderea tuturor factorilor pentru
asigurarea din timp cu contracte a întregu
lui plan de export și diversificarea activi
tății pe piețele externe.
în lumina măsurilor deosebit de Impor
tante stabilite recent de conducerea parti
dului ne revin sarcini sporite pentru re
alizarea exemplară a planului de export.
Exportăm produse într-un șir de țări dez
voltate și pretutindeni ne bucurăm de o
bună apreciere din partea partenerilor.
Harnicul nostru colectiv de oameni ai
muncii, români, germani, maghiari, uniți
de aceeași dragoste fierbinte față de patria
socialistă, față de partid și secretarul său
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este
hotărit să depună toate străduințele, să
facă totul pentru realizarea în cele mai
bune condiții a producției pentru export.
Și, cunoscînd forța colectivului, sînt con
vinsă că, așa cum ne-am angajat in re
centa adunare generală, pină la finele anu
lui vom realiza suplimentar, între altele,
30 000 de articole de maroebinărie de cea
mai bună calitate.

Ecatherlna GROSS
muncitoare la întreprinderea
„13 Decembrie" - Sibiu
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de măsuri și a aprobat proiectele unor im
portante decrete care, prin prevederile
cuprinse, vor contribui la realizarea exem
plară a sarcinilor privind producția fizică
și productia-marfă, exportul, productivi
tatea, calitatea și eficienta muncii, determinind o creștere tot mai mare a venitu
lui național — singura sursă care asigură
fondurile necesare pentru dezvoltarea ge
nerală a societății și pentru continua îm
bunătățire a nivelului de trai.
Fiecare pas făcut înainte in ridicarea
nivelului de trai, în asigurarea bună
stării materiale și spirituale a poporu
lui nostru s-a întemeiat pe muncă. Fie
care nouă înfăptuire in ceea ce pri
vește valorificarea optimă a inteligenței
tehnice românești, a condițiilor productive
de care dispunem, fiecare nouă tehnologie,
fiecare nou produs competitiv pe piața in
ternă și externă, fiecare măsură menită
să asigure mai buna gospodărire a bogă
țiilor tării se constituie într-o contribuție
reală, eficientă la creșterea calității vieții.
Dar acumulările făcute, baza tehnico-materială de care dispunem, pregătirea oa
menilor, competența lor ne dau dreptul să
vrem mai mult, să realizăm mai mult. Un
obiectiv de prim ordin al prezentului este
creșterea continuă a productivității muncii,
în ședința Comitetului Politic Executiv a
fost relevată cerința ca sporul productivi-

tații muncii să fie, în toate ramurile
economiei, mai mare decît cel al retribu
ției, în așa fel îneît să acopere și alte
cheltuieli generale ale statului.
De o deosebită importanță sint proiec
tele de decrete examinate și aprobate de
către Comitetul Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., care privesc majorarea retribuției
personalului muncitor, aplicarea formei de
retribuire in acord global și a altor forme
de retribuire specifice unor ramuri sau ac
tivități, calcularea, eliberarea și controlul
utilizării fondului de retribuire, stimula
rea întreprinderilor și a oamenilor muncii
în realizarea și depășirea producției pentru
export, retribuirea personalului muncitor
din întreprinderile de comerț exterior și
compartimentele autorizate să efectueze
operațiuni de comerț exterior, prccuin și
din unitățile române ale rețelei externe de
comercializare și de service, conținutul
contractului-angajamcnt.
Sint relevante, în acest sens, prevederile
referitoare la majorarea retribuției perso
nalului muncitor. Desfășurindu-se eșalonat,
între 1 septembrie anul acesta și 1 august
anul viitor,, această acțiune va asigura — in
corelare cu creșterea adaosului de acord,
cu majorarea sporului pentru vechimea ne
întreruptă în aceeași unitate, cu mărirea
cotelor de constituire a fondurilor de parti
cipare a oamenilor muncii la realizarea
producției, a beneficiilor, cu alocarea unor
fonduri mai mari de premiere pentru reali-

zări deosebite privind producția de export
— un spor de 10,4 la sută al retribuției
nominale a personalului muncitor.
Sînt relevante, totodată, măsurile privi
toare la aplicarea formelor de retribuire in
acord global, care permite ca oamenii mun
cii să realizeze venituri nelimitate în raport
cu activitatea productivă desfășurată, cu fo
losirea superioară a capacităților de pro
ducție existente în flecare întreprindere,
cu desfășurarea ritmică a activității de pro
ducție, investiții și export, cu realizarea și
livrarea la termen, în condiții de bună ca
litate, a producției și respectarea strictă a
obligațiilor contractuale.
Deosebit de semnificativ este faptul că
toate aceste cerințe sint puse in relație di
rectă cu calcularea și eliberarea fondului
de retribuire. Ceea ce înseamnă că, în spi
ritul și în litera acestor măsuri, fondul de
retribuire devine in mod esențial dependent
de realizarea producției fizice prevăzute in
plan și în contractele încheiate, a producției-marfă vindute și încasate, de îndepli
nirea sarcinilor privind creșterea producti
vității muncii și a exportului.
Este imperios necesar ca toate aceste mă
suri, ca corespund, așa cum s-a apre
ciat și în ședința Comitetului Politic
Executiv, actualului stadiu de dezvol
tare economico-socială a țării, cadrului
organizatoric al democrației muncitorești,
cerințelor perfecționării în continuare a
economiei noastre naționale, să fie dez-

bătute, însușite și aplicate în toate între
prinderile și instituțiile, in toate colectivele
de muncă. Le revine, în acest sens, organi
zațiilor de partid, organizațiilor de masă și
obștești, altor factori răspunderea de a ini
ția acțiuni politico-educative care să con
tribuie la aprofundarea noilor prevederi,
să asigure înțelegerea de către fiecare om
al muncii a spiritului acestora, să înrădăci
neze în conștiința fiecăruia convingerea că
retribuția pe care o primește depinde de
contribuția pe care și-o aduce la îndepli
nirea planului, și să determine o și mai
puternică mobilizare a energiilor și capaci
tăților de muncă ale tuturor colectivelor,
ale fiecărui om al muncii, o întărire a hotăririi de a face totul ca activitatea in pro
ducție să fie și mai rodnică, și mai efi
cientă.
Prin îndeplinirea exemplară a sarcinilor
stabilite pentru acest an, pentru întregul
cincinal — obiectiv major, esențial pentru
toți oamenii muncii — prin participarea cu
spirit de inițiativă și răspundere la valori
ficarea superioară a potențialului productiv
al țării, la înfăptuirea sarcinilor stabilite de
Congresul al XII-lea și Conferința Națională
ale partidului, se. va asigura sporirea con
tinuă a venitului național, vor putea fl in
tegral realizate măsurile privind creșterea
veniturilor oamenilor muncii, ridicarea
continuă a nivelului de trai al întregului
popor, progresul și prosperitatea patriei
noastre socialiste.

1
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; DIVERS!
I Din presa județeană j
Laudă iscusinței
Gheorghe Rogojinaru din coImuna Stoicănești, județul Olt,
este component al ansamblului
folcloric „Oltul". A fost dansaItor, iar acum cintă in taraful
ansamblului. Și cintă ■ nu numai
la un singur instrument, ci, pe
rind, la fluier, caval, ocarina,
cimpoi. Și la toate cintă la fel
de bine.
Ba, mal mult — după cum
I*'1 aflăm din gazeta „Oltul" —
Gheorghe Rogojinaru se pricepe
tot atit de bine să-și- mește
rească și propriile instrumente
Ila care cintă. Cu aceeași pasiu
ne, cu aceeași iscusință.

I

I
I
I

I

I
| Soacra cu...
I
. șapte gineri
’
Cumpătarea și viața trăită In I
cultul muncii le-au adus soților
INastasia și Teodor Curticăpean,
din satul Fărăgău, județul Mu I
reș, numai cuvinte de stimă și
I respect
din partea consătenilor.
Cei doi fărani cooperatori (soțul
fiind acum și președintele I
C.A.P.) oferă un exemplu și prin
I trăinicia
familiei închegate cu
mulți ani in urmă, care numără I
— aflăm din ziarul „Steaua Ro!șie" — nu mai puțin de ,7 .fete.
Pină acum, Maria, Elena, Ra
fina, Solomica, Anisia șl Olivia I
Isint măritate, urmind ca peste
puțină vreme ultima să aducă
în casă și pe cel de-al șaptelea I
ginere.
pe urmele socrilor,
cei 6 gineri — Iosif, Viorel, Va- I
ICălcind
sile, Petru, Ion ?i un alt VaIsile — Sint cu toții gospodari
la fel de harnici și destoinici.
Dorința cea mai mare a ma I
mei soacre este ca și al șaptelea
I ginere
să calce pe urmele celor
lalți.
I
Nici nu s-ar putea altfel.
I Scara șubredă,
I eiTreigrei...
I
inși din Glrla 'Mare —
Mehedinți (V. lancu, I. Cllibon
Dumitru) îi puseseră gind
I șirăuP.magazinului
din satul Vrata. I
Se întrebau însă cum să ajungă
„Prin luminator" —
și-a dat unul din ei cu părerea. I
I înăuntru.
Au luat o scară de la un vecin
și au început urcușul. Dar găli
fiind prea grei și scara
I ganii
cam veche și șubredă, aceasta I
s-a rupt și cei trei au căzut
drept in grămada de lăzi pline
I cutjasticleceasulgoale:acela liniștit din I
■seară — relatează gazeta »Vii— bufnitura a fost auzită I
I :detorul"sătenii
cu casele in apro' piere și de paznic. In timp ce se
văicăreau care mai de care de
cucuie și vinătăi, cel trei au I
I fost
scoși dintre ambalaje Șiambalați spre a fi duși să răs
I pundă in fața legii.
I
Vindea pielea
I
I ursului...
se știe cit de rentabilă o I
I fi Nu
fost cîndva vinzarea pieilor de
urs din pădure, de vreme ce a
rămas și zicala, dar tot de
I poveste
va rămine șl afacerea I
cu vinzarea lemnelor din pă
dure de către un anume Ion
Florea. Cine-i Ion Florea? I
I Aflăm
din gazeta „Vremuri noi"
că Ion Florea este din Chir'nogtCălărași, că n-avea lemne nici
I personală,
acasă, n-avea
nici pădure I
după cum nu avea
o ocupație. In schimb, avea
o poftă teribilă după o viață I
I nici
ușoară, cu bani nemunciți de la
amatorii de chilipir. Sumele pre
de Ion Florea credulilor
I tinse
erau fixate de el însuși in func I
ție de cantitățile de lemn soli
citate și de naivitatea plătitori
I nate
lor. Una peste alta, sumele adu I
prin promisiuni neonorate
s-au ridicat la peste 27 000 lei.
Urmarea : escrocul a fost I
I condamnat
la închisoare, iar
cei care l-au dat banii fluieră
a pagubă.
I
I „Din
cioburi
I
I de iubire"
Tirziu din seară, Fănlcă TranI dafir
din Goleștii Dumitreștilor,
județul Vrancea, . se îndrepta
pe trei cărări, după
ce zăbovise peste măsură in |
I spre-casă,
compania lui Bachus. Și cum
in drum i-a apărut mai intii
casa mamei sale, cu care era
I certat,
Fănică s-a înarmat cu
pietre și a început să-i „bom
geamurile casei. Nu
s-a lăsat pină nu le-a făcut ]
I bardeze"
cioburi. Să nu fi știut el ce în
I
I
I

I
I

I
I
I
I

seamnă cioburile ? El, care este .
șeful secției rame-geamuri a
unității prestatoare de servicii ■
din comună ?
Un singur lucru nu știa Fă
nică — scrie gazeta „Milcovul" |
— și anume că asemenea isprăvi
costă. Așa că s-a ars și el la ■
buzunare țu o amendă ustură
toare.
1

Zgomotosul de pe |

| „Strada Linîșteî"

i

In orașul Breaza, pe „Strada *
ILiniștei" locuiește Florin C. în
contrast flagrant cu numele stră- I
zii, F.C. începuse, de la o vreme, I
să provoace scandal după scanIdal. Văzind că nu mai e chip I
să-l potolească, soția și-a luat, |
cum se zice, lumea-n cap și l-a
lăsat singur să țipe la pereți. .
Nemaiavind pe cine să-și
verse focul — se scrie in gaze- •
ta „Flamura Prahovei" — F.C. a
început să se „răzbune" pe mo- I
bila din casă, pe îmbrăcămintea |
soției. Și nu s-a lăsat pină n-a
făcut praf tot ce se putea face. ■
Acum se face „inventarul"
pierderilor. Uimit de cele intim- *
plate, F.C. „ridică" din umeri.
Prea tirziu.

I
I

I

Rubrică
realizată de
Petre POPA

DIFUZAREA MANUALELOR
- cu urgența impusă de aceste zile
Cunoscută fiind importanța căr
ților de școală pentru creșterea ne
contenită a calității invățămintului
nostru, a valorii sale educative, cit
și pentru. întărirea caracterului său
larg democratic, se înțelege satis
facția cu care consemnăm faptul că,
practic, la ora actuală, există toate
condițiile ca manualele necesare
anului școlar 1983—1984 să se
poată afla pe pupitrul elevilor din
primele zile de școală. Confirmind
realizările bune din ultimii ani,
Editura didactică și pedagogică,
laolaltă cu tipografiile, cu multe
dintre colectivele de autori, se
înscriu și de astă dată in rindul
protagoniștilor- pentru ca întregii
producții editoriale să 1 se asigure
apariția la timp și în condiții de
calitate. Analizînd periodic, îm
preună cu forurile de resort, stadiul
și ritmul redactării și tipăririi ma
nualelor, adoptînd operativ măsu
rile necesare, editorii și tipografii
au reușit și de astă dată să-și res
pecte angajamentul de a elabora
într-un timp optim producția de
carte școlară
prevăzută pentru
acest an. Faptul ca atare, cit și
cele citeva (deocamdată)
excepții,
de care vom vorbi mai jos de
monstrează în egală măsură că
asigurarea tuturor cărților de școală
în condiții optime este în primul
rînd rezultatul unor măsuri cu ca
racter organizatoric și, drept ur
mare, aplicînd cu
consecvență
această concluzie, calitatea muncii
viitoare poate să se situeze peste
cotele atinse pină acum.
La nivelul actual al procesului,
aproape încheiat, de realizare a
producției de carte școlară
este
evident că orice exemplificare pozi
tivă n-ar putea fi decît incompletă.
Cu toate acestea, să reținem, totuși,
că și ’ în acest an o seamă de ma
nuale se . înfățișează substanțial
îmbunătățite, fiind elaborate după
principii noi, superioare. Bună
oară, manualele de Limba română
pentru clasele a V-a și a Vl-a au
acum o structură mai unitară, cuprinzind laolaltă atit partea literară,
cit și noțiunile de gramatică și
de compunere predate în clamele
respective. Biologia și Logica, am

bele pentru clasa a X-a, au., fost și
ele îmbunătățite ca, dealtfel, între
gul serial al manualelor de limbi
moderne pentru anii III, IV și V
de studiu, iar manualele de științe
sociale se înfățișează cu un conținut
și o structură superioare prin valo
rificarea ideilor elaborate în noile
documente de partid și de stat, idei
care, dealtfel, accentuează ținuta
educativă a tuturor cărților de
școală. Să mai adăugăm că o
seamă de atribute ale accesibilității
și atractivității, precum claritatea
de gîndire, frumusețea stilistică,

ziua anchetei noastre bunăoară, ca
dre cu munci de răspundere erau
plecate în concediu sau, pur și sim
plu, lipseau din întreprindere. In
absența acestora, contabila șefă,
Elena Bădără, abia reușește să
ne evidențieze o situație
care,
practic, ar fi trebuit de multă
vreme ■ să țină trează atenția în
tregii Întreprinderi : neavînd un
grafic precis al apariției tuturor
manualelor, la care, firesc și nece
sar, să subscrie toți factorii răspun
zători de elaborarea, tipărirea și di
fuzarea lor, nimeni din această

CUM PREGĂTIȚI NOUL AN

DE INVĂȚĂMÎNT?
elocvența imaginilor s-au aflat, de
asemenea, în atenția autorilor și
editorilor.
La stadiul, cum aminteam, aproa
pe încheiat al tipăririi manualelor,
este evident că transportul și distri
buirea lor în școli capătă o impor
tanță din ce in ce mai mare.
Cu această convingere ne-am și
deplasat la întreprinderea de difuza
re a cărții, nemijlocit răspunză
toare de urgența și eficiența cu care
manualele ajung în mina elevilor.
Aici, în penultima zi a lunii august,
a avut loc o ședință a consiliului
oamenilor muncii, în care, cu prio
ritate, a fost dezbătută
această
problemă. Dar, surprinzător, la
scurt timp de la această adunare,
aproape nimeni nu mai cunoștea
diagrama exactă, la zi, a drumului
manualelor spre unitățile de învățămînt. E adevărat, numărul redus
al celor avizați se datorește faptului
că, deși ponderea cărții școlare în
planul întreprinderii pe acest an
reprezintă minimum 20 la sută și,
cum bine se știe, difuzarea ma
nualelor își află in aceste zile o
perioadă de virf, tocmai acum, în

întreprindere nu știe concret în ce
stadiu de tipărire și cînd vor fi
definitivate cele 7 titluri de cul
tură generală și alte 8 titluri ma
nuale de specialitate, încă lipsă —
după înseși constatările difuzorilor
— la apelul lor în școli. Ba mai
mult : din dosarele întreprinderii,
cercetate în fața noastră cu mare
atenție de contabila-șefă, nu pot fi
precizate nici cel puțin titlurile tu
turor celor 13 discipline cu pricina.
Neîndoielnic, tirajul mic al mul
tora dintre aceste titluri oferă posi
bilități in plus ca șsemenea întîrzieri să fie recuperate grabnic, în
zilele rămase pină la deschiderea
școlilor. Asemenea carențe se cer
cu desăvîrșire excluse și din prac
tica anilor viitori. Pentru aceasta
însă vor trebui instituite pretutin
deni mai multă ordine, rigoare, cu
noașterea și organizarea desăvîrșită
a fiecărei etape din activitatea de
elaborare, tipărire și difuzare a
manualelor. Improvizațiile și apro
ximațiile de tot felul se refuză
prin definiție practicii învățămân
tului nostru, prestigiului său unanim
cunoscut și recunoscut. Este un

ROMĂNIA-FILM

„Misterele
Bucureștilor"
producție a Casei de filme 5

Scenariul ; Eugen Barbu, Nicolae
Paul Mihail,
Decorurile : arh. Nicolae Drăgan.
Costumele : Eugenia Bassa-Crișmaru.
Muzica : George Grigorlu.
Imaginea : Ion Anton.
Regia : Doru Năstase.
Cu : Teofil Vîlcu, Traian Stănescu, David Ohanesian, Cseh Szabolcs, Ion Marinescu, Jean Con
stantin, Ion Besoiu, Costel Con
stantin, Eniko Szilăgyi, George Motoi, Olga Delia Mateescu, Ion Dlchiseanu, Ovidiu luliu Moldovan,
Marga Barbu, Florin Piersic.
Film realizat în studiourile Cen
trului de producție cinematografică
„București”.

& SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT © SPORT 0 SPORT
Poligonul Tunari din Capitală

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR
Navolinev (U.R.S.S.) — 590 p ; echi
pe: 1. U.R.S.S. — 1 772 p; 2. Un
garia — 1 756 p ; 3. Bulgaria — 1 746
p ; pușcă standard 3X20 junioare :
individual : 1. Marina Kuznețova
(U.R.S.S.) — 579 p (10) ; 2. Silvia
Sperber (R.F.G.) — 578 p (9) ; 3.
Sigrid Lang (R.F.G.) — 575 p ; echipe
1. U.R.S.S. — 1721 p ; 2. R.F.G. —
1 720 p ; 3. Bulgaria — 1 700 p ; ta
lere aruncate din turn, junioare : 1.
Diana Igaly (Ungaria) — 92 t.d. ; 2.
Michaela Rink (R. F. Germania) —
88 t.d. ; 3. Lia Mihai (România) —
65 t.d. ; talere aruncate din turn, se
nioare : 1. S. Iakimova (U.R.S.S.) •—
143 t.d. ; 2. N. Kuznenko (U.R.S.S.)
— 138 t.d. ; 3. Bianca Rosa Hansberg
(Italia) — 136 t.d. ; echipe : 1.
Marea Britanie — 392 t.d. ; 2.
Suedia — 390 t.d. ; 3. Franța —
388 t.d.
Campionatele se încheie astăzi cu
ultimele manșe la talere aruncate
din turn (juniori și seniori), precum
și cu proba feminină de pușcă stan
dard 3X20 focuri.

Turul ciclist al României
Turul ciclist al României a con
tinuat miercuri cu etapa a patra,
disputată pe traseul Caransebeș —
Deva. A fost
o etapă relativ
calmă, în care, plutonul s-a menținut
compact, victoria fiind decisă la
sprinttll final, cînd dinamovistul
Valentin Constantinescu a reușit
să-l întreacă pe alți doi tineri ru
tieri Zsolt Lorincz (Steaua) și Ma
rius Nicolescu (Muscelul Cîmpulung), cronometrați pe distanța de
115 km cu 2h 59’ 26” (medie orară
38,448 km).

tv

în clasamentul general individual
se menține lider Mircea Romașcanu,
urmat de Ionel Gancea — la 08”,
Vasile Apostol — la 55”, Gheorghe
Lăutaru — la 1’20”, Cornel Nicolae
— la 2’01”, Cristian Neagoe —
la .2’03”,
Clasamentul general pe echipe :
1. Dinamo I ; 2. Dinamo II — la
6’ 52” ; 3. Metalul Plopenl — la
9’ 49”.
Astăzi se desfășoară-etapa a 5-a :
Deva — Sibiu (116 km).
21.20 Film artistic : „Copiii din Valea
Tigrului". Producție a studiourilor
cinematografica coreene
32.30 Telejurnal
PROGRAMUL 2

PKOGRAMUL X

11,00 Telex
11.05 Pași de viată lungă
11.35 .Muzică ușoară
11.50 Film serial „Rotile' (color). Epi
sodul 1
12.35 Ecran de vacantă : Desene anima
te „1000 de intenții și o Invenție".
Ultimul episod
10,00 Telex
16,05 Ecran de vacantă : „Arabela* (co
lor), Episodul 11
16,30 Studioul tineretului. Colocvii des
pre tinerețe, ideal, muncă și crea
ție. Ediție realizată tn colaborare
cu Comitetul județean Mehedinți al
U.T.C.
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea în economie
20.35 Clntec drag muncitoresc. Album
coral
30,45 Memoria documentelor. 85 de ani
de Ia făurirea statului național
unitar român. Dacia în conștiința
națională. Documentar
$1,10 Agenda scolii

Mihai IORDĂNESCU

cinema

prezintă

Penultima zi a Campionatelor eu
ropene de tir găzduite de Poligonul
Tunari din București a programat
alte cinci probe, dintre care patru
pentru juniori și junioare, înregistrîndu-se și un nou record european,
realizat de echipa Suediei, la pușcă
liberă 3X40 focuri juniori (Heller,
Lovbom, Jonsson), cu 1 731 puncte.
în proba de talere aruncate din
turn rezervată junioarelor; repre
zentanta României Lia Mihai s-a
clasat pe locul trei, cu 65 t.d., fiind
recompensată cu medalia de bronz.
Rezultate tehnice : pușcă liberă
3X20 focuri, juniori : individual : 1.
Christian . Heller (Suedia) — 581
puncte ; 2. Goran Maksimovici (Iu
goslavia) — 580 (10)'; 3. Raymond
Debegac (Iugoslavia) — 580 (9) ; echipe : 1. Suedia — 1 731 p ; 2. Iugo
slavia — 1722 ; 3. Cehoslovacii —
1 716 p ; pistol viteză juniori : indi
vidual : 1. Serghei
Martirosian
(U.R.S.S.) — 595 p ; 2. Emil Bantutov (Bulgaria) — 591 p ; 3. Aleksandr

adevăr îndeobște și de multă vreme
cunoscut. Și totuși... La editura
..Ceres", căreia, cum am aflat, ii
aparțin amintitele manuale de spe
cialitate intîrziate, unele dintre
aceste rămîneri în urmă au. drept
cauză o improvizație pe care zia
rul nostru a criticat-o în mai
multe rînduri. Iată ce ne-a relatat
în acest sens tovarășul Gabriel
Manoliu, directorul editurii „Ceres" :
„Din păcate, încâ mai au Ioc
modificări de programe școlare
după ce acestea sint trimise edi
turii și, drept urmare, începem pe
baza lor elaborarea manualelor.
Un singur
exemplu :
manualul
Producerea, conservarea și păstra
rea nutrețurilor, pentru clasa a
Xl-a de la liceele agroindustriale,
are programa școlară aprobată cu
nr. 37 200 din 1982, dar la începutul
lunii iunie din acest an, autorul a
obținut, sub raportul numărului de
pagini, o... derogare de la această
programă. Chiar și acum se mai
discută încă numărul de pagini,
astfel incit, astăzi (1 septembrie —
n. red.) încă nu se știe cite pagini
va avea in final. E adevărat, nefiind un manual voluminos
și
neavînd un tiraj ridicat, am luat,
împreună cu tipografia, toate mă
surile ca in numai citeva zile el
să poată fi tipărit, astfel incit să nu
se perturbeze în nici un fel pregă
tirea elevilor. Dar problema dero
gărilor rămine să fie soluționată de
cele două ministere, al educației
și invățămintului și cel al agri
culturii. Cu atît mai mult cu cit ea
se face simțită de mai mulți ani".
Așadar, deși pe ansamblu, tipă
rirea manualelor se găsește practic
încheiată în aceste zile, puținele
excepții amintite, ca și alte citeva
neamintite, reclamă cu atît
mai
mult concentrarea eforturilor pen
tru ca prima zi de școală să gă
sească pe pupitrul tuturor elevilor
toate cărțile necesare
pregătirii
temeinice, unitare, omogene,
de
înaltă calitate. Iată, și sub acest
raport,
obiectivul
fundamental
pentru atingerea căruia nici o stră
duință nu poate fi prea mare.

20,00
20.20
20,50
21,05

Telejurnal
Tezaur folcloric
Curier bucureștean
Estivala ’83. Concertul orchestrei
simfonice a Radioteleviziunii. Diri
jor : Cristian Brâncuși. tn pauză :
Pe-acest pămînt dura-vom cetate
comunistă — emisiune de versuri
22.30 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 8 septembrie, ora 21 — 11
septembrie, ora 21. tn tară : Vremea
va fi schimbătoare în jumătatea de
nord a tării, unde $1 cerul va fi tem
porar noros și vor cădea ploi locale,
în rest, vremea va fi în general fru
moasă, cu cerul variabil, iar ploile vor
fi izolate. Vîntul va sufla moderat, cu

Un rezultat bun
al selecționatei noastre
olimpice

fotbal

La Cracovia s-a desfășurat meciul
Internațional amical de fotbal din
tre selecționata olimpică a României
și reprezentativa Poloniei. Partida
s-a încheiat la egalitate : 2—2 (1—0).
Golurile echipei române au fost
marcate de Movilă (min. 17) și Irimescu (min. 79), iar cele ale forma
ției gazdă au fost înscrise de Ciolek
(min. 52) și Iwan (min. 58).
• Miercuri, la Ploiești, s-a disputat
întilnirea amicală de fotbal dintre
selecționatele de tineret ale Româ
niei și Poloniei. Partida s-a înche
iat la egalitate : 0—0.

în cîteva rînduri
9 La Oslo, in cadrul preliminarii
lor Campionatului european de fot
bal (grupa a 4-a), echipa Bulgariei
a întrecut cu scorul de 2—1 (1—1),
formația Norvegiei.
® In optimile de finală ale turneu
lui internațional de tenis de la Flu
shing Meadow, cehoslovacul Ivan
Lendl l-a eliminat cu 6—2, 6—4, 6—1
pe americanul John Kriek, Iar Yan
nick Noah (Franța) l-a învins cu
6—3. 7—6, 6—3 pe Aaron Krickstein
(S.U.A.).
Alte rezultate : Arias (S.U.A.) —
Nystroem (Suedia) 3—6, 6—3, 3—6,
6—0, 6—0 ; Wilander (Suedia) — Go
mez (Ecuador) 6—2. 6—1, 6—2.
© Finala „Cupei intercontinentale"
la fotbal se va disputa, la 11 decem
brie, la Tokio și va opune echipa
braziliană Gremio Porto Alegre,
ciștigătoarea „Cupei Libertadores",
formației vest-germane S. V. Ham
burg, deținătoarea „Cupei campioni
lor europeni".
în prezent, trofeul este deținut de
echipa Penarol Montevideo (Uru
guay), care, în finala ediției trecute,
a învins cu 2—9 formația engleză
Aston Villa.
® La Drammen (Norvegia). într-un
meci pentru campionatul european
de fotbal rezervat echipelor de ti
neret, selecționata Bulgariei a învins
cu scorul de 2—0 (2—0) formația
Norvegiei.

Intensificări în zonele de munte. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse In
tre 6 și 16 grade, izolat mai coborîte
în depresiuni, iar cele maxime vor
oscila între 15 si 25 de grade, local mal
ridicate la sflrșltul intervalului. Dimi
neața, Izolat, se va produce ceață. In
București: Vremea va fi in general
frumoasă, cu cerul variabil, favorabil
ploii slabe. Vînt slab pină la moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între 10 și 13 grade, Iar cele maxime
Intre 22 șl 25 de grade. Ceață slabă.
(Margareta Struțu, meteorolog de ser
viciu).

© întoarcerea din iad : FAVORIT
(45 SI 70) — 9; 11,15; 18,30; 15,45; 18î
20,lo, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15;
13,30'î 15,45; 18; 20,15, VICTORIA
(16 28 79) — IC; 12; 14; 16; 18; 20.
0 Buletin de București : BUZEȘTI
(50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30.
© B.D. la munte și la mare : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13.30; 15,45:
18; 20.
0 Nea Mărin miliardar : MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30'; 15,45; 18;
20.15, GRIVITA (17 08 58) — 9; 11,30;
15,45; 18; 20, BUCUREȘTI (15 61 54) 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
© Haiducii lui Șaptecal s LIRA
(317171) — 15,30; 18; 20, la grădină
— 20,15.
0 Mult mai de preț e iubirea : VII
TORUL (11 48 03) — 15,30‘; 17.30; 19,30.
© La capătul liniei : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
© Cariera mea strălucită : STUDIO
(59 53 15) — IC; 131 14; 16; 18; 20. T
■0 Viraj-periculoși FLACĂRA (203 40)
— 15; 17,15; 19,30.
© Melodii la Costineștl : PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Ancheta a stabilit: SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13,13; 15,30;
17,45; 20.
@ Contrabandă la vamă : FESTIVAL
(15 63 84) — 9,30; 11.30; 13,30; 15.30;
17,30; 19,30. ,
G Revanșa — 9; 11,13; 13,30; Nimic
nu ne stă in calc — 15,4'5; 18; 20 :
CENTRAL (14 12 24).
© Amintiri din copilărie — 9; 11;
13,15; Apașii — 17; 19,15 : DOINA
(16 35 38),
® Școala curajului III — 9; 11; 13,15;
Orchestra fără nume — 15,30; 17,45;
20 ; TIMPURI NOI (15 6110).
O Combinația : ARTA (21 31 86) — 9;
11; 13: 15; 17,15; 19.
O Călătorul
cu
cătușe : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
© A fost odată un Hollywood : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14,15;
17; 19,30.
O
Femela dispărută :
MODERN
(23 71 01) — 9: 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20, la grădină — 20.45, PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Călăuza : FLOREASCA (33 29 71) —
9; 12; 15,30; 19.
0 Asociatul : UNION (13 49 04) — 9,30;
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
© In ’ultimul moment : DRUMUL
SĂRII (31 28 13) — 15,30.; 17,30; 19,30.
© Educația sentimentală a Dașei :
FERENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19,30.
© Domnul miliard : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Trompetistul : GLORIA (47 46 75) —
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20, GRADINA
FESTIVAL (15 63 84) — 20.
0 Bobby Deerfield: AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18; 20.
0 Despărțire temporară ; MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 12,30; 16; 19.
© Cascadorul Hooper : COSMOS
(27 54 95) — 9,30.; 1'1,30: 13.30: 15.30;
17,30: 19,30, GRADINA LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 20.
@ Omul păianjen se întoarce ; CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30:
15,45: 18; 20,15, FEROVIAR (50 51 40) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. la gră
dină — 20,30.
O Acolo, pe poteci nevăzute : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Camionul de cursă lungă : TOMIS
<21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;.18; 20,
la grădină —■ 20,45.
O Vestul sălbatic : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; .13,15; 15,45; 17,15; 19,30, la
grădină — 20.15.
0 Confidențe ; GRADINA ARTA
(21 31 86) — 20,30.
0 Omul șl fiara : ARENELE ROMA
NE (41 15 35) — 20,30.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
Atelier : Idolul și Ion Anapoda — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Cu ușile închise — 19: (sala Grădina
Icoanei, 12 44 16) : Cabala bigoților
— 19.
O Teatrul Foarte Mlo (14 09 05) :
Miriiala — 20.
® Teatrul Ciulești (sala Majestic,
14 72 34) : Amadeus — 19,30.
6 Teatrul satlric-muzical ,,C. Tănase"
(15 56 78, grădina Boema) : Fotbal la
Boema — 19,30; (grădina Batiștei) :
Funcționarul de la Domenii — 20.
© Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : La izvor de dor și clntec
— 18.30.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA
DIN 7 SEPTEMBRIE 1983

Extragerea I : 45 39 31 18 37 17.

Extragerea a II-a : 34 3 8 43 4 11.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
968 266 lei, din care 250 108 lei, re
port la categoria I.

Astăzi se deschid lucrările
Congresului Societății de Cruce Koșie
din Republica Socialistă România
Astăzi încep Ia București lucră
rile Congresului Societății de Cruce
Roșie din țâra noastră, la oara
participă reprezentanții celor apro
ximativ șapte milioane de mem
bri ai acestei organizații de masă :
muncitori și țărani, intelectuali și
gospodine, tineri și virstnici, români,
maghiari, germani și de alte na
ționalități.
Actualul congres se desfășoară la
scurt timp după ce întreaga țară a
sărbătorit cu însuflețire, prin remar
cabile fapte de muncă, două eveni
mente social-politice de însemnătate
istorică: cea de-a 39-a aniversare a
victoriei revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiimperialistă și împlinirea a 18 ani
de la Congresul al IX-lea al P.C.R.,
deschizător al unei noi perioade de
dezvoltare a patriei, perioadă care,
prin realizările obținute, prin pro
gresul întregii vieți economice, so
ciale și politice, se constituie drept
cea mai înfloritoare din întreaga is
torie a României.
Componentă a Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, Crucea
Roșie română, prin cele 61 314 orga
nizații ale sale, acționează stăruitor
pentru îndeplinirea sarcinilor speci
fice care îi revin din documentele
Congresului al XII-lea al P.C.R., din
indicațiile și orientările secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, din celelalte do
cumente de partid și de stat. Potri
vit prevederilor cuprinse in Legea
privind, asigurarea sănătății popu
lației, precum și în planul unic de
educație sanitară pe anii 1981—1985,
organizațiile Crucii Roșii contribuie
la organizarea acțiunilor profilactice
cu largă cuprindere de masă, pentru
înlăturarea și prevenirea cauzelor
care influențează în mod negativ
starea de sănătate a populației, ac
ționează in sensul creșterii nivelului
de pregătire și educație sanitară a
oamenilor muncii, al formării lor în
spiritul responsabilității față de pro
pria sănătate și față de cea a co
lectivităților în care muncesc și tră
iesc. Importante sarcini revin activu
lui Crucii Roșii în a face larg cu
noscute și respectate normele vieții
raționale ți ale alimentației științi
fice, precum și In a răspîndi cunoș
tințele și deprinderile acordării
corecte a primului ajutor.
Societatea de Cruce Roșie numără
în prezent peste 700 000 de ac
tiviști obștești în rindul cărora,
se includ 140 000 echipiere ale gru
pelor sanitare, cele peste 33 000
surori voluntare, precum si mem
brii a peste 120 000 posturi de
prim-ajutor organizate în întreprin
deri și instituții, comune, cu activi
tate legată direct de locul de muncă.
Desigur, dezbaterile din forumul na
țional al Societății de Cruce Roșia
vor evidenția experiența pozitivă dobindită de aceste formații, dar mai
ales căile perfecționării activității
lor, pentru a imprima un caracter
mai diversificat și mai multă eficien
ță acțiunilor Întreprinse.
O notabilă activitate educativă a
Crucii Roșii române se regăsește în
ipreocupările..^ insistente pentru cu
prinderea unor mase; cit mai largi
de oameni ai muncii in sfera infor
mării și instruirii asupra noțiunilor
și deprinderilor igienico-sanitare, diversificindu-se în acest sens și mij-loacele folosite. Este de remarcat că,
numai in ultimii ani, Consiliul Na
țional al Crucii Roșii a difuzat gra
tuit aproape 30 de titluri de manuale,
broșuri și afișe, pliante, cu temati
că educativ-sanitară, intr-un ti
raj de peste 10 milioane exemplare.
Pe aceleași teme au fost realizate
18 filme documentare de profil, la
care se adaugă peste 100 de
pelicule puse Ia dispoziția populației
de organele Crucii Roșii din ju
dețele țării. în Capitală și tn jude
țele tării au fost organizate un
număr Însemnat de simpozioane,
iar la radio șl televiziune au
fost pregătite și prezentate sute
de emisiuni educativ-sanitare. In
cadrul Festivalului național „Cîntarea României" se organizează
concursuri de creație literară cu
tema „Pentru sănătate și umanitate"
și „Muncă și sănătate".
La desfășurarea acestor acțiuni
educative. Crucea Roșie beneficiază
atît de concursul specialiștilor de
înaltă reputație din viața medicală.

cit și .de aportul entuziast al activu
lui tot mai larg al organizației. In
ultimii 5 ani, numărul membrilor
Societății de Cruce Roșie a sporit
cu aproape un milion, iar activită
țile de educare a populației, mai ales
cu privire la acordarea primului aju
tor, au ajuns să cuprindă peste 7 mi
lioane de oameni, urmind ca în pri
vința acordării primului ajutor, pină
în anul 1985, să fie pregătită toată
populația țării.
După cum este bine știut, societatea
noastră, partidul, personal tovarășul
Nicolae Ceaușescu, acordă o atenție
aparte educației tinerei generații,
pregătirii tineretului pentru muncă
și viață. în concordanță cu această
orientare, Crucea Roșie sprijină și
îndrumă cu o deosebită atenție ac
tivitățile care se desfășoară în rîndurile celor mal tineri cetățeni ai
țării, adueîndu-și contribuția speci
fică la creșterea unui tineret sănă
tos și viguros. In prezent, numărul
de elevi și studenți, membri ai orga
nizației de Cruce Roșie, se ridică la
peste 1-500 000 de persoane, activita
tea lor educativ-sanitară și socialumanitară in rindurile tineretului
desfășurîndu-se pe baza Programu
lui elaborat de Consiliul Național al
Societății de Cruce Roșie, Ministerul
Sănătății, Ministerul Educației și
Invățămintului, C.C. al U.T.C. și de
alte foruri centrale.
Activitatea Crucii Roșii In rindu
rile tinerei generații va cunoaște o
diversificare a formelor și modali
tăților in contextul acțiunilor consa
crate „Anului internațional al tine
retului" și, în cadrul acestuia, primei
Conferințe europene „Tineretul Cru
cii Roșii — factor de pace", care ur
mează a fi organizată anul viitor în
țara noastră, la Costineștl, sub devi
za „Participare, Dezvoltare. Pace".
în atenția Congresului Societății
de Cruce Roșie se situează analiza
modului in care se îndeplinește și
sarcina comitetelor și comisiilor de
Cruce Roșie privind antrenarea ce
tățenilor din toate localitățile țării
Ia acțiunile gospodărești de igieni
zare, de salubrizare și înfrumusețare
a satelor și orașelor noastre. în
această privință, comitetele și comi
siile de Cruce Roșie, în strinsă co
laborare cu organele locale, au parti
cipat la îmbunătățirea condițiilor
igienico-sanitare din centrele popu
late și din cadrul unor colectivități
mai mari, la efectuarea altor acțiuni
gospodărești importante.
Crucea Roșie română își Intensifică
relațiile și pe plan extern, colaborînd
cu peste 120 de societăți naționale de
Cruce Roșie șl Semilună Roșie. In
cadrul acestei colaborări sint promo
vate cu consecvență principiile po
liticii partidului exprimate și la a
XXIII-a Conferință internațională a
Crucii Roșii ținută în București, la
lucrările căreia tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU sublinia : „După păre
rea noastră, Crucea Roșie poate con
tribui intr-o măsură importantă Ia
cauza progresului și păcii j ea nu
poate rămine in afara preocupărilor
popoarelor pentru rezolvarea grave
lor probleme mondiale. Dealtfel, țe
lurile fundamentale ale Crucii Roșii
( Pledează cu „toată puterea în favoaftă ideii ca ea să-și facă un titlu
de onoare din lupta pentru împlini
rea dezideratelor prioritare ale ome
nirii — pacea, dezarmarea, securita
tea, lichidarea subdezvoltării, demo
cratizarea relațiilor . internaționale,
Întărirea solidarității popoarelor și a
tuturor organismelor internaționale
in edificarea unei lumi mai bune și
mai drepte pe planeta noastră. Lupta
in slujba acestor idealuri cardinale
ale umanității constituie, după păre
rea noastră, modul cel mai propice
de îndeplinire a misiunii nobile ce
revine Crucii Roșii, calea pe care ea
își poate face și mai eficientă acti
vitatea ce o desfășoară, pe care poa
te dobindi o și mai inaltă prețuire
și recunoștință din partea intregii
omeniri, a popoarelor întregii lumi".
Convinși că Societatea de Cruce
Roșie își va aduce și in viitor con
tribuția ei specifică Ia îndeplinirea
exemplară a sarcinilor ce-i revin din
documentele Congresului al XII-lea
al partidului, ale Conferinței Națio
nale șl Consfătuirii de lucru pe pro
blemele muncii organizatorice și po
litico-educative,
oamenii
muncii
urează succes deplin lucrărilor Con
gresului Societății de Cruce Roșie
din Republica Socialistă România.

Adunare festivă cu prilejul aniversării

Zilei naționale a Bulgariei
Miercuri, Ia clubul întreprinderii
dului Comunist Român, președintele
„Autobuzul" din Capitală a avut loc
Republicii Socialiste România, și
o adunare festivă ocazionată de cea
Todor Jivkov, secretai1 general al Co
de-a 39-a aniversare a victoriei re
mitetului Central al Partidului Co
voluției socialiste in Bulgaria, orga
munist Bulgar, președintele Consi
nizată de Comitetul municipal Bucu
liului de Stat al Republicii Populare
rești al P.C.R., Consiliul municipal
Bulgaria, care de fiecare dată au
București ai Frontului Democrației
condus la extinderea conlucrării roși Unității Socialiste și Asociația de
mâno-bulgare reciproc avantajoase,
prietenie româno-bulgară.în interesul cauzei păcii, a. socialis
mului, al realizării unui climat de
Au participat Petre Fluture, secre
tar al Comitetului municipal Bucu
înțelegere și colaborare în Balcani,
rești al P.C.R., membri ăi Comite
în Europa și in lume.
tului municipal București al P.C.R.
A luat apoi cuvîntul Todor Stoicev,
și Consiliului municipal București al
ambasadorul R.P. Bulgaria la Bucu
F.D.U.S., ai conducerii Asociației de
rești, care a arătat că prin tri'rmful
prietenie româno-bulgară, reprezen
revoluției socialiste de la 9 septem
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
brie 1944, înfăptuită de masele .jiunterne, numeroși oameni ai muncii.
citoare, sub conducerea partidului co
Au fost prezenți membri ai Amba
munist, Bulgaria a pășit ferm pe dru
sadei Republicii Populare Bulgaria la
mul dezvoltării socialiste, al transfor
București.
mărilor economlco-sociale. reușind
In cadrul adunării a luat cuvîntul
ca intr-un timp Istoricește scurs să
Victor Tulbure, vicepreședinte al
obțină importante succese în făurrea
Asociației de prietenie româno-bul
unei economii moderne, în ridicarea
gară, care a subliniat semnificația
nivelului de viață al poporului. Vor
victoriei revoluției socialiste im Bul
bitorul a prezentat apoi aspecte din
garia. El s-a referit pe larg la succe
activitatea poporului bulgar consa
sele obținute de poporul bulgar în
crată transpunerii in viață a docu
dezvoltarea industriei, a agriculturii,
mentelor adoptate de cel de-al
în ridicarea nivelului de viață ma- * XII-lea Congres al Partidului Comu
terială și spirituală al poporului. în
nist Bulgar, evidențiind în acest
context, s-a subliniat că întregul nos
dru succesele obținute in economia
tru popor urmărește cu simpatie si
în cultură, în celelalte domenii.
se bucură sincer de realizările obți
Evocînd relațiile de prietenie și co«
nute de poporul bulgar în'construc-laborare existente între Partidul Co
ția socialismului. In continuare au
munist Român și Partidul Comunist
fost prezentate principalele realizări
Bulgar, intre țările și popoarele noas
obținute de România în anii construi
tre, vorbitorul a subliniat că ele sa
rii socialismului. în anii edificării noii
dezvoltă continuu. în folosul reciproc,
societăți, a subliniat vorbitorul, s-au
al cauzei păcii și socialismului. Par
întărit tot mai mult relațiile de prie
tidul și poporul
bulgar, a arătat
tenie și colaborare dintre Partidul
vorbitorul, dau o înaltă apreciere
Comunist Român și Partidul Comu
frecventelor întîlnlri șl convorbiri
nist Bulgar, dintre România și Bul
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și
garia, care constituie un exemplu de
Todor Jivkov, care deschid de fiecare
conlucrare rodnică între state socia
dată perspective tot mai bogate conlu
liste vecine și prietene, între popoare
crării pe multiple planuri dintre cele
libere și independente. S-a reliefat,
două partide, țări și popoare. Stau
în acest cadru, rolul determinant în
mărturie în acest sens — a subliniat
amplificarea și aprofundarea necon
vorbitorul — extinderea cooperării
tenită a prieteniei, solidarității și
în domenii de mare interes pentru
colaborării multilaterale dintre cele
ambele țări și popoare, ca și colabo
două partide, țări și popoare, al înrarea activă in scopul promovării în
tîlnirilor, convorbirilor și înțele
țelegerii și bunei vecinătăți in Bal
gerilor dintre tovarășii Nicolae
cani, al cauzei păcii in lume.
Ceaușescu, secretar general al Parti
(Agerpres)
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M OMfilfi BE PRIETENIE fi PRESEUINTEIUI REPUBIICII BOTSWANA,
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Sărbătoarea națională
a poporului prieten din R. P. D. Coreeană
-

CONTINUAREA
(Urmare din pag. I)

nată măsură concentrarea eforturilor
tarilor africane in direcția soluțio
nării problemelor presante ale li
chidării subdezvoltării și asigură
rii progresului lor economic și social.
în timpul convorbirii s-a copsiderat că pacea și stabilitatea mondială
impun acțiuni concrete in direcția
lichidării subdezvoltării, care să li
miteze efectele actualei crize econo
mice și să sprijine, în același timp,
țările rămase in urmă, în lupta lor
pentru progres economic și social.
Cei doi- șefi de stat au apreciat
că se impune întărirea solidarității
și colaborării țărilor in curs de dez
voltare pentru a acționa, într-o de
plină unitate, in vederea realizării
unei noi ordini economice și politice
internaționale, Întemeiată pe echita
te șt egalitate, care să asigure dez
voltarea mai rapidă a tuturor p6-
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poarelor, și Îndeosebi a celor rămase
in urmă. S-a apreciat că actuala cri
ză economică, politica financiară, și
îndeosebi a dobinzilor înalta au în
răutățit și mai mult situația țărilor
în curs de. dezvoltare, situația eco
nomică mondială în general.
în cadrul convorbirilor s-a subli
niat că la soluționarea justă și dura
bilă a problemelor complexe care
preocupă omenirea trebuie să parti
cipe nemijlocit toate statele, indife
rent de mărime sau orinduire socia
lă, și îndeosebi țările mici și mijlo
cii, țările in curs de dezvoltare și
nealiniate, care constituie marea
majoritate a lumii șl sînt nemijlocit
interesate într-o politică de indepen
dență, de. pace și colaborare.
' A fost reliefată importanța convo
cării. unei conferințe la nivel înalt
a țărilor in curs de dezvoltare, caro
să discute și să stabilească o stra
tegie comună privind colaborarea

La Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România
Președintele Republicii Botswana,
președintele Partidului Democratic
din Botswana, Quett K. J, Masive,
și doamna G. Masire, împreună, cu
celelalte persoane oficiale care ii
însoțesc, au vizitat, miercuri dupăamiază, Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România. La sosire,
oaspeții au fost salutați de tovarășa
Suzana Gâdea, membru supleant al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., președintele Consiliului
Culturii și Educației Socialiste.
Directorul muzeului, prof. dr.
Florian Georgescu, a invitat pe dis
tinșii oaspeți să viziteze expoziția
„Dovezi ale dragostei, înaltei stime
și profundei prețuiri de care se
bucură președintele Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășa
Elena
Ceaușescu, ale amplelor relații de.
prietenie și colaborare dintre po
porul român și popoarele altor țări“.
Expoziția ilustrează in mod grăitor,
prin bogăția și diversitatea expona
telor reunite, activitatea neobosită
ce o desfășoară secretarul general al
partidului, președintele Republicii,
pentru dezvoltarea multilaterală a
patriei, pentru adîncirea continuă,
pa multiple planuri, a relațiilor ex
terne ale României socialiste, pen
tru sporirea necontenită a prestigiu
lui ei în lume. Au fost prezentate
documente și alte exponate oglin
dind vasta activitate revoluționară a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, emo
ționante mărturii ale dragostei și
devotamentului pe care Întregul

nostru popor le nutrește față de cel
mai iubit fiu al țării.
Au fost vizitate, de asemenea, să
lile in care sînt expuse înaltele or
dine și titluri conferite tovarășului
Nicolae Ceaușescu și tovarășei
Elena Ceaușescu, precum și frumoa
se obiecte oferite in dar cu prilejul
soliilor de pace și prietenie ale po
porului român purtate pe pămintul
a numeroase țări din Europa, Asia,
Africa și America, al întîlnirilor la
nivel înalt de la' București.
In continuare, oaspeților le-au fost
Înfățișate exponate ilustrind momen
te semnificative ale istoriei noastre
străvechi, vestigii de mare valoare
științifică și documentară, din epoca
geto-dacică, elocvente dovezi ale
istoriei poporului nostru.
A fost prezentat apoi Lapidariumul, unde se află expusă copia
Columnei Iui Traian, impunătoare și
prețioasă piesă aflată în patrimoniul
muzeului, evocînd originea poporu
lui român, precum și tezaurul istoric
național cu valoroasele sale colecții
de obiecte din aur și pietre prețioa
se ce ilustrează istoria noastră mul
timilenară pe acesta meleaguri.
Pe întreg parcursul vizitei prin
sălile muzeului, inalțil soli aî po
porului botswanez au manifestat un
deosebit interes pențru aceste vi
brante mărturii ale istorici, culturii
și civilizației poporalul nostru.
La încheierea vizitei, ,. distinșii
oaspeți au semnat in cartea de
onoare a muzeului.

Vizita in tara noastră a tovarășului
YASSER ARAFAT,
președintele Comitetului Executiv al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei
La invitația tovarășului Nicolae
„eaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele
Republicii Socialiste România, to
varășul Yasser Arafat, președintele
Comitetului Executiv al Organizației
pentru Eliberarea Palestinei, a făcut
o vizită in țara noastră.
La plecare, la aeroportul Otopeni,
oaspetele a fost salutat de tovarășii

Emil Bobu, membra al Comitetului
Politic Executiv, secretar al C.C. al
Ac.R., Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.
Au fost de față Khaled El Sheikh,
reprezentantul permanent al O.E.P.
lâ București, alți membri ai repre
zentanței.

Vizita delegației Camerei Deputaților
din Republica Tunisiană
cele două țări șl au fost discutate,
Miercuri
dimineață,
tovarășul
totodată, noi căi si posibilități de
Gheorghe Caranfil, ministrul in
lărgire a schimburilor economice in
dustriei chimice, președintele părții
domenii de interes comun.
române in Comisia mixtă de coopera
A fost de față Mohamed El Mokhre economică româno-tunisiană, a
tar Zannad. ambasadorul Republicii
avut o întrevedere cu delegația Ca
Tunisiene la București.
merei Deputaților din Republica Tu
★
nisiană, condusă de Mahmoud Mei
în cursul după-amiezii, parlamen
ssaadi, președintele camerei.'
tarii tunisieni au făcut o vizită la
In timpul intîlnirii au fost apre
Muzeul satului și de artă populară.
ciate bunele relații de colaborare și
(Agerpres)
cooperare economică stabilite între

Lucrările Reuniunii regionale europene consacrate
Anului Internațional al Tineretului (A.LT.)
Vasta problematică a tinerei gene
rații de pe continentul nostru, con
tribuția activă pe care aceasta poa
te și trebuie să și-o aducă la reali
zarea progresului economic și social,
la îmbogățirea tezaurului spiritual al
națiunilor, la crearea unui climat de
pace, înțelegere și cooperare ș-au
aflat in centrul dezbaterilor din cea
de-a treia zi a Reuniunii regionale
europene, de la Costinești consacrate
Anului Internațional al Tineretului
(ALT.).
Procedînd in continuare la un am
plu schimb db informații și expe
riență privind problematica aflată in
atenția acestei importante manifes
tări internaționale, reprezentanții
statelor și organismelor participante
au suptis atenției o serie de aspecte
legate de accesul larg la educație,
învățămint, știință și cultură, de uti
lizare mai eficientă in folosul socie

© MINIREACTOARE
NUCLEARE. Cu scopul de
a reduce costurile ridicate pe
care le comportă construirea
unui reactor nuclear, Institutul
general canadian pentru energie
nucleară a proiectat un ..rninireactor" capabil să producă ana
caldă pentru încălzirea unui
hotel s.su pentru a furniza energia in mici centre locuite.
MInireactorul numit „Slowpoke3", care va funcționa fără inter
venția omului, poate să fie in
stalat intr-un spațiu care nu-1
depășește pe cel al unui garai
de două mașini. Proiectanții sint
de părere că la început minireactorul va putea să fie folosit
in regiunile din nordul tării,
unde cerința de apă caldă șl de
încălzire este mai ridicată.

tății a capacităților creatoare ale ti
neretului. S-a subliniat necesitatea
ca măsurile ce vor fi întreprinse pe
plan național și internațional în per
spectiva A.I.T. să conducă la îmbu
nătățirea radicală a condiției tinere
tului european, la eliminarea unor
fenomene negative cum ar fi șoma
jul, marginalizarea și lipsa de acces
la decizia social-politieă. toxicoma
nia și delincventa juvenilă, ce mar
chează profund destinele unui mare
număr de tineri.
După Încheierea dezbaterilor pri
vind situația tineretului european
s-a trecut la examinarea programu
lui regional concret de măsuri și ac
tivități în vederea promovării inte
reselor și aspirațiilor specifice tine
rei generații a continentului nostru.
Lucrările reuniunii continuă.
(Agerpres)
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dintre ele și negocierile cu țările
dezvoltate.
Președinții Nicolae Ceaușescu și
Quett K. J. Masire au evidențiat
buna colaborare dintre cele două
țâri în cadrul O.N.U., al altor orga
nizații și organisme internaționale,

Primirea șefilor misiunilor diplomatice și a reprezentanților
unor organizații internaționale acreditați In țara noastră
Președintele Republicii Botswana,
președintele Partidului Democratic
din Botswana, Quștt K. J. Masire, a
primit, miercuri după-amiază. la Pa
latul din Piața Victoriei, pe șefii mi
siunilor diplomatice și pe reprezen
tanții unor organizații internaționale
acreditați in tara noastră, cu care
s-a întreținut intr-o atmosferă cor
dială.

evidențiat că fasciculele laser de
putere medie iși sporesc conti
nuu aria de aplicare in medici
nă. Cu prilejul unui congres
desfășurat recent in Italia s-a
subliniat astfel că efectul biostimuiant ai razelor laser de puțero
medie contribuie la creșterea
părului atit la animale, cit și la
oameni. Deși nu s-a depășit încă
faza de experimentare, rezulta
tele sint apreciate ca fiind foar

La primire a fost de fată Constan
tin Oancea. adjunct al ministrului
afacerilor externe, alte persoane ofi
ciale.
Au participat oficialitățile din
Botswana care îl însoțesc pe șeful
statului în vizita sa in tara noastră.
(Agerpres)

........

Miercuri dimineața, președintele
Republicii Botswana, președintele
Partidului Democratic din Botswana,
Quett K. J. Masire, a depus 6 coroană
de flori la Monumentul eroilor lup
tei pentru libertatea poporului și a
patriei, pentru socialism.
La solemnitate au luat parte ge
nera! colonel Vasile Milea, prim
adjunct ai ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat Major,
Constantin Oancea, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Nicolae Iordache, vicepreședinte ai Comitetu
lui executiv al Consiliului popular al
municipiului București, generali și
ofițeri.

Au participat persoanele oficiale
din Botswana. care îl însoțesc pe șe
ful statului in vizita sa în tara noas
tră, precum și Samuei Akuna Mpuchane, ’ ambasadorul
Republicii
Botswana in țara noastră.
O gardă militară, aliniată pe pla
toul din fața monumentului, a pre
zentat onorai.
Au fost intonate imnurile de stat
ale Republicii Socialiste România și
Republicii Botswana.
După depunerea coroanei de flori
s-a păstrat tin moment de reculegere,
în încheierea solemnității au fost
vizitate rotonda și ansamblul mo
numentului.

Vizita doamnei G. Masire la întreprinderea de confecții
și tricotaje București
9

Miercuri dimineața, doamna G,
Masire a vizitat întreprinderea de
confecții și tricotaje București, unde
a fost Însoțită de tovarășa Emilia
Sonea, adjunct de șef de secție la
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Ma
rii Adunări Naționale.
In cadrul vizitei au fost prezenta
te dezvoltarea dinamică a acestei
moderne și reprezentative unități a
industriei ușoare românești, preocu
pările colectivului de oameni ai
muncii pentru ridicarea nivelului ca
lității producției, creșterea producti
vități muncii, reducerea costurilor
de fabricație, economisirea materiilor
prime și materialelor. Au fost în
fățișate, de asemenea, dotările șo-

cial-culturale de care dispune Între
prinderea, măsurile întreprinse pen
tru a oferi celor ce lucrează aici
condiții din ce în ce mai bune de
muncă și viată. în continuare, a fost
vizitată expoziția Organizată de Cen
trul de cercetare și proiectare a Îm
brăcămintei, cuprlrizind cele mai noi
modele de confecții și tricotaje pro
iectate și realizate de' colectivele de
creație. A fost urmărită apoi o pa
radă a modei.
Doamna G. Masire a apreciat rea
lizările colectivului, calitatea irepro
șabilă a execuției produselor purtind
marca I.C.T.B,
(Agerpres)

Cronica
Miercuri după-amiază. la Casa
centrală a armatei a avut loc o adu
nare festivă consacrată celei de-a
35-a aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Democrate Coreene,
la care au participat generali, ofițeri,
maiștri militari și subofițeri din gar
nizoana București.
Adunarea a fost deschisă de generai-locotenent Ilie Ceaușescu, ad
junct al ministrului apărării națio
nale și secretar al Consiliului poli
tic superior al armatei, care a rostit
o alocuțiune. Despre semnificația
evenimentului aniversat a vorbit locotenent-colonel Li Zăng Kil, ata
șatul militar, aero și naval al R.P.D,
•
Coreene la București.
La festivitate au luat parte, de
asemenea, Sin In Ha, ambasadorul
R.P.D. Coreene în țara noastră,
membri ai ambasadei.
Participanțil au vizionat o fotoexpoziție cu aspecte din viata și
activitatea militarilor Armatei popu
lare coreene și un film pus la dis
poziție de Ambasada R.P.D. Coreene.
Cu prilejul celei de-a 35-a aniver
sări a creării Republicii Populare
Democrate Coreene, miercuri dupăamiază a avut loc In Capitală o ma
nifestare culturală organizată de In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea și Asociația
de prietenie româno-coreeană în ca
drul căreia ziaristul Ion Stoica a în
fățișat impresii de călătorie din
R.P.D. Coreeană. A fost vizionat
apoi filmul documentar „Phenianul
de azi".
Au participat membri ai conducerii
I.R.R.C.S., ai Asociației de prietenie
româno-coreeană, reprezentanți ai
M.A.E., Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, un numeros public.
Erau prezenți membrii delegației
Asociației de prietenie coreeanoromână, eondusă de Yun Să, mi
nistrul muncii, președintele asocia
ției, precum și membri al Ambasadei
R.P.D, Coreene Ia București.
★
La cinematograful „Studio" din
Capitală a avut Ioc. miercuri seara.
„Gala filmului din Republica PonuJară Bulgară". Organizată cu prile
jul celei de-a 39-a aniversări a vic
toriei revoluției socialiste in Bulga
ria. manifestarea a programat filmul
artistic „Avertismentul".
Alocuțiunea de deschidere a g81el
« fost rostită de Dumitru Fernoagă,
directorul Casei de filme nr. 5. care
s-a referit la tradiționalele relat'i de
colaborare culturală existente între
cele două țări, subliniind rolul cine
matografiei în mai buna cunoaștere

te
promițătoare.
Aplicațiile
acestor raze .— arată prof. G.
Palmieri de la Universitatea din
Modena — pot fi extinse și la
tratamentul contra celulitei, această boală destul de serioa
să, consecință a stresului vieții
cotidiene șl a venelor varicoase.

• DIAMANT PROTEC
TOR. Oamenii de știință de la
Institutul de cercetări in dome
niul monocristalelor din U.R.S.S.
au sintetizaț diamant sub formă
de peliculă.' Aplicarea acestui
strat protector neted și fin pc

și apropiere între popoarele român
și bulgar.
Au luat parte reprezentanți ai
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Ministerului Afacerilor Ex
terne,. I.R.R.C.S., Asociației cineaști
lor, Centralei România-film, alți oa
meni de artă și cultură, un numeros
public.
Au participat, de asemenea, Todor
Stoicev, ambasadorul Bulgariei la
București, și membri ai ambasadei,
precum și șefi de misiuni diploma
tice acreditați la București și membri
ai corpului diplomatic.
★
Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Federative a Braziliei, am
basadorul acestei țări la București,
Carlos dos Sântos Veras, a oferit
miercuri o recepție.
Au participat Alexandrina Găi
nușe, viceprim-ministru al guvernu
lui, Ioan Folea, ministrul geologiei,
Nicolae Gavrilescu, ministrul turis
mului și sportului. Constantin Oan
cea, adjunct al ministrului afaceri
lor externe. Paula Prioteasa, adjunct
al ministrului comerțului exterior și
cooperării economice internaționale,
reprezentanți al altor ministere și in
stituții centrale, oameni de știință,
artă și cultură.
Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditat! la București,
membri ai corpului diplomatic.
★
In continuarea vizitei pe care o în
treprinde in tata noastră, la invita
ția Consiliului Național al F.D.U.S.,
delegația canadiană condusă de se
natorul Hazen Argue, ministru de
stat în guvernul Canadei, a avut con
vorbiri și intilniri de lucra cu tova
rășii Ian Teșii, ministrul agriculturii
și industriei alimentare, Aurel Duma,
ministru secretar de stat in Ministe
rul Afacerilor Externe. Tiberiu Mureșan, președintele Academiei de ști
ințe agricole și silvice, membri ai
conducerii Ministerului Comerțului
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale, reprezentanți ai altor
instituții centrale. în cursul convor
birilor a avut loc un schimb de in
formații asupra activităților econo
mice desfășurate în cele două țări,
cu precădere în sfera producției
agricole, precum și asupra posibili
tăților de dezvoltare. a colaborării
româno-panadiene în acest domeniu.
Totodată, senatorul Hazen Argue și
delegația care ii însoțește au vizitat
unele obiective economice, instituții
culturale și monumente istorice din
Capitală și județele Suceava ți Iași.
(Agerpres)

suprafața metalelor, polimerilor
și sticlei reprezintă o direcție
nouă în domeniul sintezei dia
mantelor artificiale. Intr-un dis
pozitiv special, produsul' resoectiv este bombardat in vid cu
ioni de carbon proiectați cu vi
teze' foarte mari. Depuiiindu-se
intr-un strat compact, ionii for
mează o structură cristalină re
gulată. Stratul protector din dia
mant transparent poate ft aplicat
pe piese de orice formă. Cu aju
torai său poate, fi mărită de mai
multe ori durata de folosire a
pieselor supuse frecării din di
ferite mecanisme, a oglinzilor
metalice, cu care sint dotate telescoapele, a lentilelor de sticlă
și polimeri. Diamantul protector
va avea o arie largă de aplicare
și in microelectrotehnică.
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Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea,
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

Cu prilejul celei de-a XXXV-a aniversări a creării
Republicii Populare Democrate Coreene, îmi este de
osebit de plăcut ca, in numele Comitetului Central
al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat
al Republicii Socialiste România, al poporului român
și al meu personal să vă adresez dumneavoastră,
dragă tovarășe Kim Ir Sen, Comitetului Central al
Partidului Muncii din Coreea, Comitetului Popular
Central al Republicii Populare Democrate Coreene, și
poporului coreean prieten cele mai calde felicitări și
un cordial salut tovărășesc.
Moment de importanță remarcabilă în Istoria mile
nară a poporului coreean, crearea, in urmă, cu. trei
decenii și jumătate, ds către Partidul Muncii din
Coreea, in frunte cu dumneavoastră, a \ Republicii
Populare Democrate Coreene a deschis ponorului co
reean calea făuririi unei vieți noi,' libere, a edificării
orinduirii socialiste.
‘
,
Comuniștii, întregul popor român se bucură sincer
și felicită din inimă harnicul popor coreean pentru
marile succese dobindite in opera de construire a

PHENIAN
unei puternice economii naționale, independente, a.
înfloririi și propășirii Republicii Populare Democrate
Coreene și iși reafirmă solidaritatea și sprijinul consecvent față de aspirația legitimă a națiunii coreene
privind reunificarea pașnică și independentă a patriei,
fără nici un amestec din afară.
îmi exprim convingerea că relațiile de strinsă prietenie și colaborare româno-coreene vor cunoaște o
continuă și puternică dezvoltare, în concordanță cu
hotărîiile și înțelegerile realizate cu prilejul intilnirilor noastre, in interesul popoarelor român și coreean,
al cauzei generale a păcii și socialismului.
De ziua marii aniversări jubiliare a sărbătorii naționale a Republicii Populare Democrate Coreene, vă
transmit dumneavoastră și poporului coreean prieten
cele mai bune urări de noi și mari succese în trans
punerea in viață a hotărlrilor celui de-al VI-lea Con
gres al Partidului Muncii din Coreea, in întreaga
operă de edificare socialistă a țării, în lupta pentru
înfăptuirea dezideratului major al întregii națiuni
coreene de a trăi intr-o patrie unită, liberă și prosperă.
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NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Depunerea unei coroane de flori

SRăTUTlNDENi

© FASCICULELE LA
SER SI... CREȘTEREA PÂ
RULUI. Cercetări recente au

în „Grupul celor 77“ și in mișcarea
de nealiniere și au convenit să
adincească Și să diversifice această
conlucrare.
Convorbirile se desfășoară într-o
atmosferă de. caldă prietenie, înțele
gere și stimă reciprocă.

. .... ».....

TELEGRAME
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat
tovarășului Li Giong Ok, premierul
Consiliului Administrativ al Repu
blicii Populare Democrate Coreene,
o telegramă cu prilejul celei, de-a
XXXV-a aniversări a creării R.P.D.
Coreene, prin care, în numele Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia și al său personal, îi adresează
cele mai sincere felicitări și un caid
salut tovărășesc. în telegramă se ex
primă convingerea că bunele rapor
turi de prietenie, colaborare și soli
daritate româno-coreene vor cunoaș
te în continuare același curs ascen
dent, inspirat de hotărîrile și înțele
gerile convenite de tovarășii Nicolae
Ceaușescu și Kim Ir Sen, și sint
transmise cele mai sincere urări de
noi și mart succese in activitatea
desfășurată pentru dezvoltarea și în
florirea Republicii Populare Demo
crate Coreene, pentru realizarea noSe împlinesc, la 9 septembrie, 35
de ani de la crearea Republicii
Populare Democrate Coreene, eve
niment care, dind expresie celor
mai înalte aspirații de eliberare na
țională șl socială ale maselor popu
lare, a marcat începutul unei peri
oade de profunde transformări re
voluționare, a deschis perspectivele
făuririi orinduirii socialiste in această țară.
O privire asupra celor trei de
cenii și jumătate care au trecut de
la memorabilul eveniment. eviden
țiază succese de seamă, dobindite
sub conducerea Partidului Muncii
... din„ Coreea,-, in. frunte cu -tovarășul
Kim Ir Sen, ip toate sferele vieții
sociale:
- Întreruptă ca urmare a războiului
de apărare împotriva opresiunii im
perialiste din perioada 1950—1953,
activitatea constructivă a fost re
luată cu și ■ mal multă însuflețire,
oamenii muncii depunind eforturi
uriașe in vederea înfăptuirii politi
cii partidului, întemeiată pe princi
piile liniei „Ciuce", adică pe mate
rializarea spiritului de independen
ță șl de creație, pe rezolvarea pro
blemelor construcției socialiste in
principal prin propriile forțe. Transpunînd in viață această orientare,
poporul R.P.D. Coreene a înfăptuit
industrializarea tării, prin ■. utili
zarea îndeosebi a resurselor inter
ne, ceea ce a îmbogățit harta eco
nomică cu numeroase centre indus
triale, cu sute de întreprinderi din
- cele mai diferite ramuri.
Succese de scamă au fost obți
nute in dezvoltarea agriculturii so-

bilei aspirații a poporului coreean
prieten de reunificare pașnică și in
dependentă a patriei.

Cu prilejul celei de-a XXXV-a
aniversări a creării Republicii Popu
lare Democrate Coreene, tovarășul
Emil Bobu. membru al Comitetului
Politic Executiv, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, a trimis o telegramă to
varășului Kim Giăng II, membru al
Prezidiului Biroului Politic, secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, prin care ii
adresează un cald salut tovărășesc și
cele, mai sincere felicitări. în tele
gramă este relevată profunda con
vingere că tradiționalele relații de
strinsă prietenie, colaborare și soli
daritate militantă statornicite intre
Partidul Comunist Român Și Parti
dul Muncii din Coreea, între popoa
rele și țările noastre se vor dezvolta
și consolida continuu. în spiritul În
țelegerilor si hotărlrilor adoptate cu
eiallste, a tnvățămîntului, culturii
și științei.
Pornind de la nivelul tehnico-ecor
nomic atins, de la dezvoltarea an
samblului vieții sociale, Congresul
al VI-lea al Partidului Muncii din
Coreea, desfășurat in octombrie
1980. a stabilit noi obiective im
portanțe privind modernizarea in
dustriei și a întregii economii na
ționale, creșterea puternică a avu
ției naționale. Spre înfăptuirea acpstor obiective majore se înain
tează cu sttcces prin eforturile în
tregului popor, in frunte cu clasa
muncitoare și partidul său.
Sărbătoarea națională a R.P.D.
Coreene este un nou prilej pentru,
a evoca relațiile de strinsă priete
nie și solidaritate dintre poporul
român și poporul prieten al „Țării
dimineților liniștite". Așa cum este
știut, poporul nostru a fost din pri
mul moment alături de lupta dreap
tă a poporului coreean împotriva
agresiunii imperialiste, pentru apă
rarea ființei naționale, pentru res
pectarea dreptului său de a-șl făuri
propriul destin. Cu aceeași consec
vență, România a sprijinit și spri
jină lupta R.P.D. Coreene pentru
reunificarea pașnică șl democrati
că a patriei, fără amestec din afară,
sprijină ferm propunerile construc
tive formulate de tovarășul Kim Ir
Sen privind crearea Republicii Con
federate Koryo, ca stat unitar, de
mocratic, iubitor de pace al tuturor
coreenilor, atit din Nord cit șl din
Sud.
In dezvoltarea continuă a relații
lor de prietenie și strinsă colaborare

prilejul întîlnirilor și convorbirilor
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și
tovarășul Kim Ir Sen, și sînt adre
sate cele mai bune urări de noi și
mari succese în activitatea de Înaltă
răspundere depusă pentru transpu
nerea în ' viață a hotăririlor celuî
de-al VI-lea Congres al Partidului
Muncii din Coreea, pentru realizarea
aspirației naționale de reunificare
pașnică și independentă a patriei.
Miniștrii afacerilor externe șl npărării naționale ai Republicii Socia
liste România au adresat telegrame
de felicitare, cu prilejul celei de-a
XXXV-a aniversări a creării R.P.D.
Coreene, omologilor lor din această
țară.
Cu aceeași ocazie au trimis tele
grame de felicitare unele organizații
de masă și obștești și instituții cen
trale organizațiilor și instituțiilor si
milare din R.P.D. Coreeană.

dintre partidele, țările șl popoarele
noastre — relații întemeiate pe în
credere, știmă si respect redproc,
pe egalitate și întrajutorare tovără
șească — factorul hotăritor il con
stituie relațiile dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Muncii
din Coreea, și in acest cadru, frec
ventele intilniri și convorbiri dintre
tovarășul Nicolae Ceaușescu șt to
varășul Kim Ir Sen, De fiecare dată
înțelegerile și hotăririle la cel mai
înalt nivel au dus la ridicarea pe
trepte tot mai înalte a ansamblu
lui legăturilor româno-coreene. O
grăitoare materializare a acestei,,,
evoluții ațit de fericite o constituie'^
prevederile Tratatului de prietenieșl colaborare dintre cele două țări,
ca șl ale declarațiilor comune înche
iate la nivelul cel mai înalt și care
au deschis noi perspective colabo
rării multilaterale. In cadrul rodnic
existent s-a extins necontenit coo
perarea in producție, pe plan știin
țific și tehnic, se dezvoltă legătu
rile culturale, ca și în alte domenii
de interes reciproc, potrivit inte
reselor celor două popoare, cauzei
socialismului, independenței și păcii.
Cu prilejul celei de-a 35-a ani
versări a' proclamării R.P.D, Co
reene, poporul nostru adresează
poporului țării prietene cele mai
calde felicitări și urarea de a dobinfii noi șl însemnate succese în
înfăptuirea programului Partidului
Muncii, in dezvoltarea forțelor de I
producție șl propășirea generală a
țării, in lupta pentru înfăptuirea
idealului suprem al întregii națiuni:
reunificarea pașnică, democratică și
independentă a patriei.

Proiecte îndrăznețe de viitor
în sala de lectură a bibliotecii ma
rii Universități din Phenian se regă
sea, parcă, atmosfera grandiosului
șantier de construcție a ecluzei de la
Nampo : un grup de tineri cercetă
tori culegeau informații despre ma
reele de pe coasta de vest a R.P.D,
Coreene. Și tot aici, un alt grup de
tineri ingineri se documenta in legă
tură cu o idee tehnică, de fapt o
inovație în domeniul construcțiilor
energetice pe care aceștia urmau să o
aplice la Combinatul de construcții
de mașini de la Dean. Două fapte,
aparent disparate, dar care deschi
deau perspectiva asupra unui larg
evantai de acțiuni industriale, cuprinzind, in arcul lui, industria extrac
tivă, a chimiei, industria ușoară etc.
In liniștea bibliotecii de la Phenian
se putea, astfel, desluși trepidantul
ritm de lucru „cu viteza anilor’ 80“
— cum se exprima unul dintre tine
rii cercetători — pentru transpunerea
în viață a cutezătorului proiect de
transformare a naturii unei întregi
regiuni a țării — uriașe diguri care
vor înfrunta mareele ți vor permite
îmbogățirea patrimoniului agricol cu
încă 300 000 de hectare, mari canale
de navigație fluvială străbătînd un
teritoriu vast, ordonindu-i și sporindu-i potentele de fertilitate, vetre
noi de așezări umane, gravitînd in
jurul unor impresionante lacuri de
acumulare capabile să creeze un nou
și fructuos echilibru al apelor, ne
cesare viitoarelor recolte record de
orez.
— Implicațiile acestui proiect —
‘ spunea cercetătorul științific care
conducea grupul — sînt mult mal
adinei decit s-ar părea, depășesc ca
drul pur agricol și de îmbunătățiri
funciare. El solicită din plin întreaga
noastră economie socialistă, îndeosebi
industria constructoare de mașini,
energetica, transporturile maritime,
fluviale și cele feroviare, influențea
ză in bine pînă șl sistematizarea ru
rală șl urbană. Nu am fi putut gîndi
la realizarea acestei opere dacă, în
decursul anilor, nu am fi creat, sub
conducerea înțeleaptă a Partidului
Muncii, a iubitului nostru conducător
Kim Ir Sen, o industrie socialistă pu
ternică, o agricultură mecanizată, ba
zată pe cuceririle agrotehnice. Ori
unde vă veți duce, in orice sector
de muncă, veți intîlni ecourile aces
tui proiect care dinamizează con
științele muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor țării noastre.
Interlocutorul nostru avea întru to
tul dreptate.
La Combinatul de
construcții de mașini de la Dean,
unde i-am reîntîlnit pe tinerii ingi
neri cu care făcusem cunoștință la

Universitatea din Phenian, ni s-a
vorbit despre efortul muncitorilor și
specialiștilor de aici pentru a echipa
centralele electrice prevăzute a se
construi pe riul Dedong-gang. In ace
lași timp. însă, colosul Industrial al
Deanului este prezent, prin munca
celor 10 000 de muncitori și 1 000 de
ingineri al săi, In toate sectoarele de
activitate economică a Coreei de
Nord.
— Nu vreau să rămîneți nicidecum
cu impresia că Deanul realizează to
tul in ceea ce privește echipamentele
energetice, cele miniere sau cele ale
industriei chimice — ne atrăgea aten
ția Ke Hiăng Sun, directorul general
âl combinatului, după ce ne zugră
vise, pe larg, activitatea modernului

Însemnări de călătorie
complex industrial pe care-1 condu
cea. Deanul sc află insă in prima
linie a Întreprinderilor care contri
buie cu produsele lor la îndeplinirea
obiectivului central — realizarea
independenței economici naționale
fată de importul de materii prime și
combustibili — stabilit in cadrul stra
tegiei economice de perspectivă adop
tată do Congresul al VI-lea al Parti
dului Muncii din Coreea, strategie
rezultată din analiza profund crea
toare întreprinsă de tovarășul Kim
Ir Sen privitor Ia actuala etapă isto
rică pe care o străbatem. Munca
noastră se va-regăsi distinct, sintem
convinși, in nivelurile de producție
crescînde care urmează a fi atinse la
finele acestui deceniu.
— Puteți să ne dațl citeva amă
nunte asupra acestor niveluri ?
—• Potrivit orientărilor trasate de
tovarășul Kim Ir Sen, colectivul
nostru de muncitori și specialiști va
folosi și în viitor Ia maximum ca
pacitatea sa creatoare, ca și baza
tehnico-matcrială de care dispune
pentru a-și aduce contribuția Ia
dezvoltarea generală a țării. în accst cadru, echipamentele produse
de noi vor ajuta la obținerea a 100
de miliarde de kWh de energie elec
trică ; mașinile noastre miniere vor
munci pentru extragerea a 120 de
milioane de tone de cărbune șl 1,5
milioane tone de metale neferoase:
instalațiile chimice produse de noi
vor contribui la obținerea a șapte
milioane tone Îngrășăminte chimice.
Chiar și în domeniul agriculturii și
al marilor lucrări de îmbunătățiri
funciare pornite din zona ecluzei de

Ia Nampo, care se vor solda cu cir
ca 300 000 de hectare de noi păminturi productive, semnătura muncito
rilor și a specialiștilor noștri nu va
fi printre cele din urmă. Vom izbîndi
și in această bătălie. In înfăptuirea
marilor sarcini ce ne revin — continuă
interlocutorul — ne-am bucurat și
ne bucurăm de îndrumările concrete
și de sprijinul permanent al to
varășului Kim Giăng II, membru
al Prezidiului Biroului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, care, vizitîndu-ne ade
sea întreprinderea, interesîndu-se
îndeaproape de mersul activității
ei, ne-a ajutat și ne ajută în rezol
varea problemelor, indicînd modali
tăți concrete do înaintare pe calea
perfecționării acestei activități.
Vă spun cu plăcere toato aceste lu
cruri știind că dumneavoastră, româ
nii, veți înțelege mai bine și maî
profund preocupările noastre con
structive — conchide directorul ge
neral. Geografic sintem departe unii
de alții, dar sufletește atit de aproape prin țelurile noastre socialis
te și comuniste comune, pe care Ie
exprimă cu înaltă forță de semnifica
ție, nespus de minunat, strinsele re
lații de prietenie și conlucrare din
tre partidele și popoarele noastre,
dintre cei doi mari conducători al
noștri, tovarășii Nicolae Ceaușescu șl
Kim Ir Sen.
Am avut apoi prilejul să pășim pe
țărmurile rluiui Dedong-gang, riul a
cărei energie va fi pusă tn valoare
de turbinele de 50 000 de kW,
produse la Dean. Apele Iul, liniștite
acum, disciplinate cu ani in urmă de
constructori în zona Phenianului,
oglindind impresionantele edificii
arhitectonice ale capitalei Coreei de
Nord, vor cunogște, in curind, și vi
goarea constructorilor angajați in
realizarea ingeniosului proiect de
transformare a naturii, care poartă
numele ecluzei de la Nampo, al cen
tralei electrice de la Tetceun, punind
în valoare, prin uriașe rezervoare ac
vatice, mari suprafețe de pămint.
întreaga „Țară a dimineților li
niștite" ni s-a înfățișat ca un uriaș
șantier al muncii avlntate, plină
de responsabilitate față de pre
zentul său socialist, față de viitorul
său comunist, captind șl concentrind
toate energiile umane creatoare pen
tru a făuri cu un ceas mai devreme
și in mod exemplar minunatele pla
nuri de dezvoltare șl mai accelerată
a noii orînduiri a dreptății și liber
tății, care a făcut din omul acestui
pămint stăpînul propriului destin.

Dioiiisie ȘINCAN

Un important eveniment, în concordanță cu cerințele

O noua aparifîe editoriala în Franța, consacrata țarii noastre

reluării procesului de destindere, ale edificării

securității în Europa

MUME A HBSIM DEOSffll FATA K
la reuniunea de la Madrid
HALE ROMÂNIEI SUIE, FATA DE
a fost adoptat Documentul final
BîflH nUIKA $1 ACIIIIHATEA PRODIGIOASA
A PKSEOm NIEO1AE MS»
PARIS 7 (Agerpres). - Interesul larg manifestat de opi
nia publică mondială față de realitățile României con
temporane, în care-și găsesc o strălucită și elocventă
întruchipare gîndirea teoretică și activitatea practică
ale președintelui său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a
căpătat o nouă și viguroasă expresie și in Franța,
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Lucrarea
„Adevărata
Românie a Iui Ceaușescu".
care cuprinde reportaje
și studii realizate în urma
unei intense munci de do
cumentare în tara noas
tră. este prezentată de
autor ca o introducere
menită a precede inter
viul acordat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu lui
Michel P. Hamelet. Acest
interviu, care ocupă o
mare parte a volumului,
este, astfel, considerat în
cununarea, la izvorul ce
lei mai înalte autorități,
a procesului de cunoaș
tere a tării și poporului
nostru.
Vasta problematică abordată în cuprinsul in
terviului deschide citito
rului francez un larg ori
zont asupra celor mai ac
tuale preocupări politicosociale și economice ale
României de azi. cit și
asupra celor mai arzătoa
re probleme ale lumii
contemporane. Răspunsu
rile la numeroasele între
bări referitoare la con
cepția tovarășului Nicolae
Ceaușescu privind rolul
statului, stadiul actual al
dezvoltării societății so
cialiste, lupta ideologi
că, umanismul societății
noastre, perspectivele so
cialismului în lume, pre
cum și cele referitoare la
problemele cardinale ale
umanității, cum ar fi
pacea, securitatea, de
zarmarea,
evidențiază
încă
o
dată,
cu
deosebită pregnanță, ori
ginalitatea,
caracterul
consecvent revoluționar,
spiritul profund rațional
și dialectica magistrală
ale gîndirii președintelui
României care, prin bo
găția ideilor de inestimabilă valoare teoretică șl
practică exprimate, constituie o contribuție de
prim ordin la imbogăfirea gîndirii politice și
filozofice contemporane.
Faptul e cu pregnantă
subliniat de Alain Poher,
președintele
Senatului
Franței, care. în prefața
volumului, după ce re
marcă „varietatea, docu
mentării autorului, bogă
ția de informații culese",
ce fac din lucrare- „o operă de referință", reliefează drept substanța însăși a volumului interviul
acordat de președintele
României, arătînd : „Aceasta atitudine a președintelui Ceausescu constituie o nouă manifesta
re a dorinței sincere spre
deschidere — a cărui
martor adeseori am fost
— a preocupării sale de
înnoiri transformatoare,
intr-un cuvînt de destin
dere a raporturilor dintre
Est și Vest, un demers de
prim ordin in slujba pă
cii. In acest spirit —
continuă Alain Poher —
tot ceea ce contribuie, în
lumea noastră atit de tul. burată, la o mai bună cu
noaștere intre popoare si,
mai ales, intre poporul ro
mân și poporul francez
trebuie salutat cu recu
noștință".
„Studiul care precede in
acest volum interviul acordat de președintele
Nicolae Ceausescu, la 14
martie 1983, este — afir
mă autorul — rodul unor
dese călătorii în România
și al unei cunoașteri a ro
mânilor. Acest studiu
vr,ea, de asemenea, să ex
prime, dincolo de admi
rația față de o operă îm
plinită in atit de putini
ani, o atitudine clară. Am
afirmat-o în fața cititori
lor biografiei consacrate
președintelui
Nicolae
Ceausescu, publicată in
editura „Seghers" in 1971:
«Cititorul — scriam „ atunci — ar putea bănui
un ton apologetic din par
tea autorului sau adeziu
nea sa la ideologia comu
nistă-.
N-am nici azi nimic de
schimbat in declararea
unei asemenea delimitări.
Dar poziția ideologică nu
ne poate obliga să respin
gem faptele. Or, faptele
sint aici, m-am străduit
să le analizez și, așa cum
s-au înfățișat privirilor
mele, să le înfățișez citi
torilor pentru a avea o
viziune exactă și^ profun
dă despre o țară care a
dat dovadă de un adevă
rat eroism • in edificarea
sistemului său economic
și social, punînd mai pre
sus de orice un obiectiv
esențial : acela al inde
pendenței naționale, ca
primă și imperativă con
diție a libertăților civice".
Cu aceste cuvinte își
începe Michel P. Hamelet
cartea, pe care și-o do
rește a fi, în același timp,
o punte de apropiere,
printr-o mai bună cu
noaștere, între poporul
\ român și poporul francez,
'>

pentru că — scrie el —
„noi avem toate motivele
sentimentale și tot. inte
resul să menținem și să
dezvoltăm relațiile ar
monioase cu sora noastră
geamănă, socialistă".
Pornind de la aceste
premise, lucrarea „Ade
vărata Românie a lui
Ceaușescu" constituie o
ilustrare obiectivă și con
vingătoare, prin forța
faptelor și argumentelor,
a modului în care gîndi
rea social-politică a pre
ședintelui României ro
dește, îmbrățișată cu en
tuziasm de întregul po
por, în vasta operă de
edificare, grandioasă și
armonioasă, a noii socie
tăți românești. în litera
tura de specialitate din
Franța consacrată în ulti
mele decenii țării noastre
cartea reprezintă o apa
riție de o excepțională
valoare documentară.

In primul capitol, su
gestiv intitulat „Istoria
nu explică doar trecutul",
autorul oferă cititorului
francez o perspectivă is
torică asupra evoluției
țării noastre, cu sublinie
rea deosebită a luptei
susținute în decursul se
colelor pentru apărarea
independenței și a fiin
ței naționale, ceea ce îl
ajută să înțeleagă obiec
tivele majore ale edifică
rii construcției socialiste
de azi, cînd — scrie Mi
chel P. Hamelet — „Nă
zuințele, în România, au
un nume : ele sint succe
sivele planuri cincinale.
Planurile sint stricte, dar
nimic nu-ți interzice să
le depășești : așa ciștigă
toată lumea, în privința
bunăstării, iar în, ce pri
vește țara — in întărirea
independenței, marea nă
zuință". Prin argumente
științifice, prin date sta
tistice, prin sugestive
comparații, autorul relie
fează justețea politicii de
industrializare ca bază a
dezvoltării economice a
întregii țări. „Dacă pri
vești în trecut — arată
el — la punctul de ple
care al actualei econo
mii românești, in urmă
cu patru decenii, și dacă
privești azi în jur, Româ
nia apare intr-adevăr,
așa cum mi-ăm putut da
seama in numeroasele
mele călătorii, ca o reali
tate impresionantă". Această realitate româ
nească este înfățișată ci
titorului francez prin nu
meroase discuții și con
statări făcute în între
prinderi de pe întreg cu
prinsul României, impre
sia dominantă fiind aceea
de „mindrie pentru mun
ca bine făcută, de dorin
ța de a merge mereu
înainte". înnoirile sint
consemnate în toate Îm
prejurările, fie in proble
mele de producție, fie în
formele de participare.
„Președintele Ceaușescu
— subliniază autorul —
susține neabătut formule
noi de perfecționare a
conducerii colective, ale
autoconducerii muncito
rești, a noului mecanism
economico-financiar. Cuvintul «nou»- este un cuvint-cheie în România
de azi".
In același spirit dinamic
este înfățișată și noua re
voluție agrară pe care

unde, de curînd, prestigioasa editură „Nagel" a tipărit,
în colecția „Scrieri politice", cartea cunoscutului publi
cist francez Michel P. Hamelet, intitulată „ADEVĂRATA
ROMÂNIE A LUI CEAUȘESCU". Volumul, prezentat in
condiții grafice deosebite, este prefațat de Alain Poher,
președintele Senatului Franței.

autorul o sesizează In ac
tivitatea întreprinderilor
agricole de stat, a coope
rativelor agricole de pro
ducție, cit și în munca ță
ranilor din zonele necooperativizate, de munte.
El constată în toate locu
rile vizitate „un nou mod
de a gindi, o mai bună or
ganizare a producției, un
nou avint spre recolte cit
mai mari".
Ca o concluzie firească
a dezvoltării economice,
autorul prezintă în capi
tolul următor creșterea
nivelului de viață al po
porului nostru, obiectiv
central al politicii parti
dului și statului. înainte
de a analiza datele și fap
tele cunoscute, el notea
ză : „Un francez care vizi
tează România, dacă este
un om obiectiv, nu poate
avea decit o apreciere fa
vorabilă in ceea ce priveș
te creșterea nivelului de

trai al românilor". Sint
înfățișate apoi aspecte ale
dezvoltării urbane, ale
creșterii puterii de cum
părare, ale dezvoltării tu
rismului, ale construcției
de așezăminte social-culturale.
In zonele rurale autorul
constată și subliniază ace
lași vast proces de înnoi
re, de modernizare și în
frumusețare a localită
ților.
„Am privit — scrie au
torul*— cum trăiește acest
popor care de secole luptă
nu numai pentru bună
stare, ci, mai ales, pentru
demnitatea și independen
ța sa. L-am văzut așa
cum este și așa cum vrea
să devină și, de la o vizi
tă la alta, l-am văzut cum
merge înainte, cum pro
gresează pe drumul dez
voltării".
Acest panoramic al dez
voltării multilaterale, au
torul îl continuă acordînd
un spațiu larg vieții
sociale,
democrației
noastre socialiste. Auto
rul
prezintă în de
taliu instituțiile noastre
democratice,
modul in
care funcționează in prac
tică democrația noastră
socialistă. Concluzia sa
este că „în România parti
ciparea îmbracă un carac
ter multidimensional. Obiectul participării îl con
stitui,e toate domeniile
vieții sociale. Participarea
se referă in egală măsură
la problemele de interes
general și la problemele
fiecărui loc de muncă".
Analizînd și prezentînd în
amănunt aceste forme de
participare, care la nivel
național „prefigurează un
nou și original sistem
parlamentar",
autorul
conchide : „Formele de
participare care reprezin
tă — nu cred că mă înșel
— viitorul democrației ro
mânești sint autoconducerea muncitorească și,
strins legată de ea, autogestiunea
economico-financiară".
O atenție aparte acordă
autorul modului in care
este asigurat in România
dreptul la muncă. Nu
meroase pagini prezintă
sistemul de cointeresare
materială, formele de sti
mulare a unei activități
productive, de calitate.
Faptele prezentate în vo
lum, alese din Valea Jiu

lui și din numeroase în
treprinderi industriale sau
agricole, ilustrează modul
în care prin forme origi
nale se materializează in
România vechea deviză a
socialiștilor : „Nici muncă
fără pîine, nici piine fără
muncă". Vorbind despre
minerii pe care i-a cunos
cut îndeaproape și care —
subliniază el — „pur și
simplu m-au entuzias
mat", Michel P. Hamelet
relevă : „Sint calmi și de
votați trup și suflet mun
cii pe care o fac, sint conștienți că desfășoară o
activitate patriotică".
Elogiind munca harnică
a poporului nostru, rezul
tatele obținute, atmosfera
în care se desfășoară la
noi orice activitate pro
ductivă, climatul de liber
tate creatoare, inițiativa
muncitorească,
procesul
democrației socialiste, au
torul conchide că în
România „te poți bucura
de orice libertate, de
orice drept civic în afară
de dreptul la lene".
Un spațiu larg este, de
asemenea, acordat pro
blemei naționale, proble
melor libertăților reli
gioase și drepturilor ce
tățenești.
Intemeindu-și
concluziile pe o aprofun
dată
documentare, pe
fapte, date și dialoguri
cu figuri reprezentative
ale vieții noastre pu
blice, autorul dă o re
plică
categorică celor
care încearcă cu orice
preț să întreprindă acțiuni
de deformare tendențioa-;
să a realităților României
de azi. In acest spirit
este concepută ancheta
socială intitulată „Dispu
tele naționalităților vă
zute de la Paris... și de la
fața locului". Calomnii
lor colportate de diferite
cercuri rău intenționate
autorul le opune fapte
descoperite de el însuși
la noi în țară, ajungind
la concluzia că „toți cetă
țenii țării, indiferent de
naționalitate, au ca inte
res suprem consolidarea
statului național unitar,
întărirea continuă a inde
pendenței și suveranită
ții..."
Faptele de muncă și de
viață pe care le relatea
ză pe baza unei cunoaș
teri nemijlocite dau posi
bilitate autorului să de
monstreze
convingător
puternica unitate socialpolitică a poporului nos
tru în jurul partidului, al
secretarului său general,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. Reportajele și
convorbirile avute în în
treprinderi industriale și
agricole, cu minerii Văii
Jiului, cu reprezentanți
ai cultelor, ai naționali
tăților conlocuitoare, cu
activiști de partid și de
stat, cu oameni de cultu
ră și artă, cu ziariști
ilustrează profunda sti
mă și dragoste a poporu
lui nostru față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu,
imensa prețuire de care
se bucură ideile și orien
tările sale, hotărârea oa
menilor muncii de a le
înfăptui neabătut, ca o
garanție' fermă a mersu
lui nostru înainte.
Paginile cărții lui Mi
chel P. Hamelet reușesc,
astfel, să prezinte citito
rului francez o imagine
a României alcătuită nu
din cifre și date, ci din
oameni vii care știu pen
tru ce muncesc, care au
conștiința înaltei lor răs
punderi sociale, să pre
zinte chipul și sufletul
poporului nostru profund
atașat cauzei socialismu
lui, deplin încrezător în
viitorul pe care și-l fău
rește
sub
conducerea
partidului, a secretarului
său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
Privind realitățile ro
mânești cu ochii france
zului, dar „comparînd
ceea ce este comparabil"
— așa cum spune el în
suși — autorul lucrării
„Adevărata Românie a
lui Ceaușescu" reușește
să prezinte
publicului
francez o carte completă
și convingătoare. O carte
scrisă de pe pozițiile unei
prietenii recunoscute, dar
care nu se limitează doar
la declarații, ci caută in
mod lucid, rațional, noi
argumente, noi fapte, noi
mărturii pentru a sprijini
dezvoltarea ei neîncetată.
Acest spirit care stră
bate cartea il determină
pe Alain Poher să afir
me în încheierea prezen
tării sale : „Ca prieten al
României, cum am onoa
rea să mă consider, tre
buie să-l felicit pe Michel
P. Hamelet și să-i mul
țumesc pentru opera în
treprinsă, urindu-i, chiar
de la apariție, succesul
deplin pe care îl merită".

MADRID 7 (Corespondență de
la Gh. Sprințeroiu). — Palatul Con
greselor din capitala Spaniei cu
noaște atmosfera specifică marilor
întîlniri internaționale. Timp de trei
zile, între 7 și 9 septembrie, aici se
desfășoară reuniunea miniștrilor de
externe ai statelor participante la
Conferința pentru Securitate și Coo
perare în Europa, care marchează
încheierea cu rezultate pozitive a
reuniunii de la Madrid — eveni
ment de prim ordin al actua
lității internaționale, spre care se
Îndreaptă atenția tuturor popoarelor
continentului, ca și din lumea în
treagă. La reuniune participă din
partea țării noastre tovarășul Ștefan
Andrei, ministrul afacerilor externe.
Inspirată de propunerile realiste,
de inițiativele prețioase ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, Româ
nia a acționat constant în cadrul
reuniunii general-europene de la
Madrid pentru realizarea unui docu
ment substanțial, echilibrat și angajant. Această atitudine s-a regăsit
în activitatea delegației române pe
tot timpul desfășurării reuniunii, că
și în ședința plenară din 6 septem
brie, hotăritoare pentru încheierea
cu succes a lucrărilor, prelungită
pînă noaptea tîrziu și care a reușit
să găsească soluții general-acceptabile ia problemele rămase în sus
pensie. S-a putut astfel adopta prin
consensul delegațiilor celor 35 de
state participante documentul final
al reuniunii de la Madrid. Este încă
o confirmare a justeței și realismu
lui poziției României, a președin
telui Nicolae Ceaușescu, care s-au
pronunțat constant în favoarea unor
eforturi neslăbite pentru ca prin
dialog, bazat pe deplină .egalitate,
să se găsească soluții corespunză
toare intereselor generale ale păcii,
destinderii și securității internațio
nale.
Eforturile președintelui Nicolae
Ceaușescu pentru găsirea soluțiilor
de încheiere cu succes a reuniunii
C.S.C.E., demersul în favoarea unei
atitudini mai flexibile in cadrul ne
gocierilor, sint unanim apreciate
aici, la Madrid, si se bucură de o
largă considerație atit în rindul oa
menilor politici, cit și al reprezen
tanților presei internaționale.
In cursul ședințelor plenare de
miercuri dimineața și miercuri dupăamiază, prezidate, conform princi
piului rotației, de reprezentanții Iu
goslaviei și. respectiv, R.F. Germa
nia. au luat cuvintul miniștrii de
externe ai Elveției, Canadei, Portu
galiei, Vaticanului, Greciei, Spaniei,
R.F.G., Marii Britanii, Cehoslovaciei,
Poloniei, R. D. Germane, U.R.S.S.,
Irlandei, Ciprului și Turciei.
Vorbitorii au subliniat că înche
ierea cu rezultate pozitive a reuniu
nii de la Madrid are o mare însem

nătate pentru asigurarea in conti
nuare a eforturilor începute la Hel
sinki și dă un nou impuls infăptuirii
Actului final, pentru reluarea și
continuarea procesului de destindere,
de pace in Europa și în întreaga
lume. Adoptarea, prin consens, a do
cumentului final, care constituie o
sinteză a eforturilor comune, încunu
nează o activitate de 3 ani de tra
tative, nu lipsite de asperități și
incertitudini, în care a învins spiri
tul de înaltă răspundere pentru
atingerea angajamentelor asumate
prin Actul final al C.S.C.E., semnat
la cel mai înalt nivel la Helsinki,
în 1975,
Majoritatea vorbitorilor au evi
dențiat că încheierea cu succes a
reuniunii de la Madrid este cu atit
mai importantă, cu cit ea a avut loc
in condițiile deteriorării situației
internaționale, accentuării încor
dării, permanentizării focarelor de
conflict in diferite părți ale lumii,
creșterii neîncrederii între state,
sporirii vertiginoase a cursei înar
mărilor, In primul rind a celei nuclea
re, Europa devenind o zonă marcată
de acțiunea unor diverși factori de
tensiune și confruntare. Continentul
european s-a transformat astfel in
tr-un arsenal fără precedent in lume
și în istorie, datorită imensei con
centrări de armamente nucleare și
convenționale, ca și a efectivelor
militare. în acest context, vorbitorii
au exprimat speranța că adoptarea
documentului final și încheierea cu
succes a reuniunii de la Madrid vor
da un impuls favorabil negocierilor
sovieto-americane de la Geneva pri
vind rachetele cu rază medie de ac
țiune in Europa și tratativelor de la
Viena privind reducerea forțelor ar
mate și armamentelor in Europa
centrală. Printre realizările impor
tante . consemnate in documentul
final adoptat Ia Madrid este hotărirea de a se convoca o conferință
pentru măsuri de încredere și de
securitate și dezarmare în Europa,
prima de acest fel din istoria con
tinentului nostru.
Miniștrii de externe ai țărilor re
prezentate la Madrid au subliniat
necesitatea de a se acționa in con
tinuare in favoarea destinderii, în
țelegerii și colaborării echitabile,
pentru realizarea dezarmării. Relevînd importanța vitalizării proce
sului început la Helsinki, majorita
tea vorbitorilor s-au referit la mă
surile prevăzute în documentul final
de la Madrid pentru extinderea și
adîncirea securității și cooperării pe
continent, prin stabilirea de noi
reuniuni ale reprezentanților țărilor
semnatare ale Actului final, precum
și prirj. organizarea de întruniri de
experți pe probleme concrete de in
teres comun.

Comitetului Executiv al CALL

MOSCOVA:

Comitetul Executiv a finalizat pre
gătirea materialelor care vor fl su
puse spre examinare viitoarei ședin
țe a sesiunii Consiliului de Ajutor
Economic Reciproc. Au fost exami
nate, de asemenea, unele probleme
curente ale colaborării economice și
tehnico-științifice.
Ședința s-a desfășurat Intr-o at
mosferă de prietenie și înțelegere
reciprocă, tovărășească.

MOSCOVA 7. — Trimisul Agerpres,
M. Fabian, transmite : în zilele de 5
și 6 septembrie 1983 a avut loc la
Moscova ședința a 107-a a Comitetului
Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc.
La ședință au participat reprezen
tanții țărilor in Comitetul Executiv.
Delegația română a fost condusă de
tovarășul loan Totu, viceprim-ministru al guvernului.

Participări ale României la tîrguri internaționale
MOSCOVA 7 — Trimisul Agerpres,
M. Fabian, transmite : La Moscova
s-a deschis Tirgul internațional al
cărții. La ediția din acest an parti
cipă peste 2 300 de firme și edituri
din 80 de țări ale lumii. Sint pre
zente, de asemenea, 15 organizații
internaționale specializate.
România participă cu un stand în .
care sint expuse lucrări politice, li
teratură beletristică, albume de
artă etc.
La loc de frunte se află opere ale
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România.
Standul românesc a fost vizitat de
I. V. Kapitonov, secretar al C.C. al
P.C.U.S., I. V. Arhipov, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri
al U.R.S.S., B. N. Pastuhov, pre
ședintele Comitetului de stat pentru
edituri, tipografie și comerțul cu

încheierea

cartea, șefi de secție la C.C. al
P.C.U.S., alte cadre de răspundere
din aparatul de partid și de stat.
BELGRAD 7 (Agerpres). — La 7
septembrie s-a deschis Tirgul inter
național de la Zagreb. Țara noastră
participă cu un Birou comercial, care
a fost vizitat de tovarășii Borisav
Sevrici, vicepreședinto al Consiliului
Executiv Federal al R.S.F.I., Milenko
Boianici — secretar federal pentru
comerțul exterior, președintele părții
iugoslave în Comisia mixtă românoiugoslavă de colaborare economică.
Ante Markovici. președintele Consi
liului Executiv al Adunării R.S. Cro
ația, de alte personalități din condu
cerea R.S.F.I. și a R.S. Croația.
S-a exprimat satisfacția pentru
participarea tării noastre la tîrg. pri
lej care oferă noi posibilități de dez
voltare și diversificare a schimbi,
lor comerciale și a cooperării econo
mice dintre cele două țări.

lucrărilor Conferinței

asupra

problemei

GENEVA 7 (Agerpres). — La
Palatul Națiunilor din Geneva s-au
încheiat lucrările Conferinței inter
naționale asupra problemei palesti
niene, desfășurată sub egida O.N.U.
La reuniune — care a început la
29 august — au participat delegați
și observatori din 130 de state
membre ale Organizației Națiunilor
Unite, precum și invitați din partea
mișcărilor de eliberare națională cu
statut de observator la O.N.U., a
unor organizații internaționale și or
ganisme neguvernamentale. La cere
rea delegaților, Organizației pentru
Eliberarea Palestinei i-a fost acor

AGENJIILE

DE

palestiniene

dat statutul de participant eu
drepturi depline la lucrările con
ferinței.
Delegația României a fost condusă
de ambasadorul Ion Datcu, repre
zentantul permanent al țării noastre
pe lingă oficiul O.N.U. din Geneva.
Participanții au adoptat o Decla
rație finală, conținind o serie de li
nii directoare menite să servească
drept bază pentru o reglementare
pașnică in Orientul Mijlociu.
A fost adoptat, de asemenea, un
program de acțiune în sprijinul re
cunoașterii și exercitării drepturilor
legitime ale poporului palestinian.

PRESĂ

EXPOZIȚIE ROMANEASCA. La
Centrul de artă Voipaala din orașul
Valkeakoski (Finlanda) a avut loc
vernisajul unei expoziții de pictură
și sculptură contemporană româ
nească.
r
CONGRESUL EXTRAORDINAR
I AL PARTIDULUI COMUNIST DIN
ARGENTINA, care a examinat
I platforma politică a partidului
I pentru alege.rile generale ce vor
avea loc la 30 octombrie anul aces[ ta, și-a încheiat lucrările la Buenos
I Aires. Congresul a ales noile orga
ne de . conducere ale partidului. în
I funcția de secretar general al P.C.

internaționale

TRANSMIT Tj

din Argentina a fost reales Athon
Fava.
NOI CIOCNIRI ÎN LIBAN.
Miercuri au continuat ciocnirile
dintre forțele rivale din Liban. Un
comunicat al armatei precizează că
au fost uciși șase militari, între
care doi aparținînd contingentului
american al Forței multinaționale
din Liban, iar alți 12 au fost răniți.

REUNIUNE C.E.E. La Atena s-a |
Încheiat reuniunea neoficială a
miniștrilor agriculturii din țările |
membre ale Pieței comune, care |
au examinat rinele probleme stringente in acest domeniu.

Președintele Nicolae Ceaușescu - strălucit promotor
al idealurilor și aspirațiilor de pace ale tinerei generații
OPINII ALE PARTICIPANȚILOR LA REUNIUNEA REGIONALĂ EUROPEANĂ CONSACRATĂ ANULUI INTERNAȚIONAL
\
AL TINERETULUI
Mesajul adresat reuniunii de la Costinești de către
președintele Nicolae Ceaușescu a suscitat un amplu
ecou in rindurile participanților. Prin ideile sale
generoase, pătrunse de grija pentru viitorul tinerei gene
rații de pretutindeni, prin îndemnurile adresate tinere
tului din intreaga lume de a-și uni eforturile in ve
derea împlinirii propriilor aspirații la o viață liberă și
demnă, de a-și spori contribuția, alături de toate cele
lalte forțe sociale ale contemporaneității, Ia transfor
marea Europei intr-un continent al păcii și colaborării,

Un Mesaj al păcii
și înțelegerii
LETICIA SHAHANI, secretar ge
neral adjunct al O.N.U. :
„Pacea este una dintre temele
fundamentale ale Anului Interna
țional al Tineretului și rolul tine
retului în promovarea ideii de pace
a fost recunoscut de Adunarea Ge
nerală a O.N.U. Și aici, la Reuniu
nea regională europeană de la Costinești, este puternic evidențiat
aportul tinerei generații in promo
varea idealurilor de pace, coopera
re și înțelegere internațională. Me
sajul adresat participanților la reu
niune de președintele Nicolaa
Ceaușescu, relevind rolul pe care
tineretul poate să-l joace în lupta
pentru pace și dezarmare, a subli
niat totodată contribuția pe care
noua generație o poate avea la dez
baterea și soluționarea unor pro
bleme majore ale epocii contempo
rane, cum sint instaurarea unei noi
ordini economice internaționale,
dezvoltarea și altele, conferind intilnirii o notă adecvată de solemni
tate și importanță..
Dealtfel, România are o tradiție
veche în abordarea problematicii
tineretului la O.N.U. România a
fost inițiatoarea Declarației cu pri
vire la promovarea în rindurile ti
neretului a idealurilor de pace, res
pect reciproc și înțelegere intre po
poare. Această Declarație, adoptată
în 1965, a menținut vie problema
tica tineretului în Comitetul pentru
probleme sociale și umanitare al
Adunării Generale. România a fost,
de asemenea, foarte activă în pro
cesul care a dus la proclamarea
A.I.T. Prin alegerea d-lui Nicu
Ceaușescu in calitate de președinte
al Comitetului
consultativ al
O.N.U. pentru A.I.T., rolul Româ
niei în acest domeniu este cu atit
mai semnificativ cu cit acest or
ganism constituie nucleul întregii
activități desfășurate în cadrul or
ganizației mondiale cu privire la
interesele și aspirațiile specifice ale

fără rachete, fără arme nucleare, de a acționa cu vi
goare sporită pentru făurirea unei lumi mai bune și
mai drepte pe planeta noastră, Mesajul se înscrie ca
un document de cea mai mare importanță, ca o nouă
dovadă a spiritului profund umanist ce caracterizează
gîndirea și acțiunea politică a președintelui României.
Elocvente in acest sens sint opiniile pe care un șir
de participant! la reuniune au ținut să Ie împărtă
șească ziarului nostru.

tinerei generații din statele mem
bre."

Sub semnul
imperativelor
destinderii
și colaborării
internaționale
ALEXEI JUKOV, conducătorul
delegației sovietice :
„Acordăm o deosebită importanță
înscrierii păcii în deviza Anului
Internațional al Tineretului, devi
ză care îndeamnă .tineretul, guver
nele statelor membre ale O.N.U.
să-și orienteze eforturile în direc
ția întăririi păcii și înțelegerii pe
planeta noastră. Acestei idei i se
acordă un loc deosebit de însem
nat în Mesajul adresat de președin
tele Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, parti
cipanților la reuniunea europeană
de la Costinești. In Mesaj se sub
liniază necesitatea imbunătățirii
atmosferei politice, de colaborare,
destinderii și păcii și se accentu
ează imperativul neamplasării noi
lor rachete nucleare cu rază medie
de acțiune ale N.A.T.O. in Europa.
Tineretului sovietic, guvernului
U.R.S.S. le sint foarte apropiate
obiectivele centrale ale Anului In
ternațional al Tineretului. în legă
tură cu aceasta, doresc să subliniez
că tineretul sovietic participă activ
Ia opera de dezvoltare a patriei,
la ampla activitate desfășurată in
toate domeniile. De asemenea, în
Uniunea Sovietică, tinerii sint larg
reprezentați în toate organismele
de stat".

Idei pătrunse de un
profund umanism
ANNETTE SCHYVENAARS (OIanda) :
„O importanță deosebită pentru
destinele omenirii o are conti

nuarea negocierilor propusă de
președintele Nicolae Ceaușescu, în
vederea renunțării Ia amplasarea
rachetelor nucleare cu rază medie
de acțiune în Europa și distrugerea
celor existente. Această propunere,
ca și sublinierea necesității de a se
realiza destinderea pe continentul
european sint idei pătrunse de un
profund umanism, au o însemnătate
deosebită pentru viitorul tinerei ge
nerații. Așa cum sublinia președin
tele României, in Mesajul adresat
reuniunii noastre, se impune renun
țarea la exorbitantele cheltuieli
pentru înarmare și utilizarea fon
durilor respective în scopuri con
structive, inclusiv pentru asigurarea
unui viitor mai bun tinerilor pla
netei, prin crearea de noi locuri de
muncă, asigurarea mijloacelor ne
cesare pentru o pregătire profesio
nală cit mai adecvată. M-a impre
sionat mult accentul pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu îl pune
pe asigurarea unei pregătiri temei
nice a tinerei generații pentru
viitor, pe educarea sa in spiritul
păcii și înțelegerii".

Principii
clarvăzătoare
privind marile
probleme
contemporane
JUAN MANUEL VELASCO și
JULIO CAMACHO (Spania) :
„în opinia noastră, această reu
niune consacrată pregătirii Anului
Internațional al Tineretului este
chemată să marcheze un moment
de însemnătate deosebită pentru ca
majoritatea tinerilor de pe conti
nentul european și din întreaga
lume să dobîndească conștiința ne
cesității declanșării unor acțiuni
hotărite în favoarea păcii și colabo
rării între popoare.
Reuniunea de la Costinești eviden
țiază încă o dată răspunderea care

revine tinerilor în apărarea păcii și
securității planetei noastre. Impor
tanța acestei reuniuni decurge din
faptul că oferă prilejul unei mai
bune cunoașteri a preocupărilor
diferitelor țări din Europa privind
politicile de tineret, măsurile și ac
țiunile adoptate sau proiectate pen
tru A.I.T. Unul dintre rezultatele
pozitive ale reuniunii ar putea
consta în obținerea consensului
asupra programelor și acțiunilor
comune pînă în 1985.
Asigurarea unui viitor mai bun
tineretului este una dintre proble
mele cele mai dificile, avind în ve
dere gravitatea situației internațio
nale. Realizarea acestui obiectiv
cere ca tineretul să participe activ
la viața economică, politică, socia
lă și culturală a societății. Mesajul
președintelui Nicolae Ceaușescu a
insistat în mod deosebit asupra ro
lului crescînd al tineretului în lu
mea de astăzi, in lupta pentru pace.
Sintem conștienți de marile difi
cultăți intîmpinate în efortul de a
asigura tinerei generații, omenirii
un viifor mai bun. De aceea, în
demnurile privind sporirea partici
pării tinerilor, a contribuției lor la
evoluția societății contemporane au
o însemnătate deosebită".

Inițiative de larg
ecou destinate
înlăturării pericolului
nuclear
ARGYRIS ROUSSOS (Cipru) :
„O deosebită importanță prezintă
pentru continentul european trece
rea la măsuri concrete de dezarma
re, aspect subliniat cu putere de
președintele Nicolae Ceaușescu in
Mesajul adresat participanților reu
niunii noastre. Este evident că tre
buie depuse eforturi susținute din
partea tuturor țărilor pentru reali
zarea acestui deziderat. După cum
arăta președintele României, de pe
urma destinderii, a reconvertirii
fondurilor destinate în prezent
înarmărilor, vor avea de beneficiat
mai ales tinerii. Dealtfel, tinerei
generații îi revine un rol important
in determinarea factorilor de răs
pundere de pe continentul nostru și
de pe alte meridiane să treacă la
măsuri concrete de dezarmare și,
in primul rînd, de dezarmare nu
cleară".

Opinii consemnate da

V. PĂUNESCU
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