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HSAMNTARU - INCHIflTE PE TOATE SUPRAFEȚELE!
Vitezele de lucru planificate să fie realizate integral, 

zi de zi, in fiecare județ și în fiecare unitate agricolă

CU CE VITEZE S-A LUCRAT LA SEMĂNATUL 

GRIULUI, IN ZIUA DE 30 SEPTEMBRIE, 
IN IUBEȚELE DIN ZONA A III-A

Județul
Suprafața totală 

însămințată 
— în procente -

Viteza zilnică - in hectare

planificată realizată

COVASNA 56 1 000 1 250
SUCEAVA 53 1 615 2 016
BISTRIȚA-NĂSĂUD 51 1 100 1 183
ALBA 33 2 290 2 769
SIBIU 24 1 655 1 660
HARGHITA 45 950 492
MARAMUREȘ 43 700 661
SĂLAJ 36 1 880 1 369
CLUJ 36 3 165 2 080
HUNEDOARA 28 1 160 606
BIAȘOV 25 1 475 640
MUREȘ 22 4 020 2 020

CONȘTIINȚA UNITĂȚII -
nestinsă făclie, luminînd prin veacuri

Confruntate cu aceleași primejdii
— în primul rînd cu cea reprezen
tată de expansiunea otomană — Tara 
Românească. Moldova și Transilva
nia au dezvoltat o strinsă colabo
rare politică și militară pentru a uni 
și consolida forțele lor în fata ina
micului comun. Astfel. Iancu de 
Hunedoara, voievodul Transilvaniei, 
a organizat un adevărat front al 
celor trei țări românești. La 11 fe
bruarie 1450, Bogdan al II-lea, dom
nul Moldovei, ii exprima lui Iancu de 
Hunedoara voința de colaborare In 
termeni ca aceștia : „Țara domniei 
mele și țara domniei- tale una să 
fie !". Fiul lui Bogdan, Stefan cel 
Mare, s-a străduit să creeze o ade
vărată uniune militară moldo-mun- 
teană. Este concludent, pentru con
știința unității românești la acest 
mare voievod, că în solia adresată 
senatului Veneției în 1477 el numește 
statul de peste Milcov „cealaltă țară 
romanească" (l’altra Valachia). ceea 
ce dovedește că pentru el — ca și 
pentru toti românii — statele feudale 
românești apăreau drept creații po
litice ale aceluiași popor.

Stăpînirea de către domnii moldo
veni a unor domenii in Transilvania, 
precum Ciceul și Cetatea de Baltă. 
Bistrița. Rodna și Ungurașul. ca și 
sprijinul acordat de către domnii 
munteni și moldoveni românilor 
transilvăneni, supuși unei politici de 
discriminare națională si confesiona
lă, au consolidat relațiile dintre 
populația autohtonă a spațiului car- 
pato-dunărean și au dat o vigoare 
sporită unității sale de neam. Cind 
Petru Rareș. domnul Moldovei, a in
trat în Transilvania, românii de aici
— dună cum informează o mărturie 
contemporană — „din pricina ase
mănării limbei lor s-au alăturat cu 
ușurință moldovenilor".

în lumina acestor strînse relații 
dintre țările române, lntîia lor unire 
6ub Mihai Viteazul în 1600 nu mai 
poate apărea ca un eveniment for
tuit. Tendințele de unificare politică 
a celor trei țări românești se ma
nifestaseră șl înainte de Mihal Vi
teazul. dar domnul muntean a pus 
în slujba aspirației spre unitate a 
românilor o politică energică, cu
rajoasă. ce a asociat în chipul cel

Făurirea statului național unitar 
român a fost încununarea și împli
nirea unei aspirații milenare de 
unitate, expresie pe planul conșiin- 
ței colective a unui proces istoric 
obiectiv și de lungă durată pe care 
l-a străbătut societatea autohtonă 
din spațiul carpato-danubiano-pontic. 
Ceea ce caracterizează întreaga dez
voltare a poporului român, de la 
strămoșii geto-daci la România so
cialistă, este strinsa asociere dintre 
continuitatea de viețuire in vatra 
dacică și unitatea perfectă a poporu
lui român și a limbii sale, caracte
rul unitar al dezvoltării societății ro
mânești manifestîndu-se și în peri
oada existenței celor trei state româ
nești : Muntenia, Moldova și Transil
vania și in condițiile stăpinirii de 
către marile imperii limitrofe a unor 
părți ale teritoriului locuit de ro
mâni.

Cadrul geografic unitar și armonios 
prin structura lui, omogenitatea 
etnică rezultată din procesul de 
fuziune a geto-dacilor — ei înșiși un 
popor de remarcabilă unitate — cu 
romanii, ca și unitatea limbii româ
ne, care a constituit un excelent mij
loc de comunicare între fiii aceluiași 
popor, s-au dovedit tot atitia factori 
de unitate în evoluția istorică a po
porului român.

Despărțite prin frontiere politi
ce, statele feudale românești au 
fost unite printr-e amplă rețea de 
relații economice, politice, milita
re și culturale. Astfel, In seco
lele XV—XVI, Brașovul, Sibiul șî 
Bistrița au fost centre economi
ce ale întregului spațiu românesc, 
gratie strânselor raporturi de schimb 
pa care cele trei orașe transilvănene 
le-au întreținut cu Țara Românească 
și Moldova. Marele nostru istoric N. 
Iorga a subliniat, în termeni su
gestivi. unitatea economică a socie
tății românești medievale : „Cea 
dinții unire a românilor s existat 
cind în capul cărturarilor nu răsă
rise această idee, in unitatea perfec
tă a vieții economice, așternută pe 
unitatea perfectă a vieții generale. 
Ardealul a intrat și el tn această 
viață prin intercirculația româneas
că : un singur corp, un singur sis
tem, am zice, vinos, prin care stră- 
bătea același singe viu".

Aceeași unitate se constată In spa-

Dr. Florin CONSTANTINII»

țiul românesc si in sfera structurilor 
sociale medievale. De o parte si de 
alta a Carpatilor se întilnesc aceleași 
forme de organizare socială a popu
lației autohtone. Caracterul unitar al 
structurilor institutionale românești 
este pus in lumină mai ales de exis
tența voievodatului în toate cele trei 
țări românești. Creație specifică a 
poporului român, el a fost instanța 
supremă pe plan politic, militar, ad-

nice forțe trebuie Insă concentrate 
la semănatul în ritm mult mai in
tens al griului. Și aceasta în toate 
unitățile agricole, in toate județele, 
pentru ca sămînța să fie pusă sub 
brazdă, pe toate suprafețele, pînă 
cel tîrziu la 10 octombrie.

In scopul intensificării ritmului 
Însămînțărilor, organele agricole de 
resort au stabilit noi viteze de lucru 
pe județe. După cum rezultă din 
tabelul alăturat, în șapte județe, 
aflate în zona a IlI-a agricolă, rit
mul de lucru realizat in ziua de 30 
septembrie la semănatul griului nu 
s-a ridicat la nivelul prevăzut. Și 
nu numai în județe din această 
zonă, ci și într-un șir de județe 
din zonele a Il-a și I nu s-au 
atins vitezele de lucru stabilite.

Se desprinde necesitatea ca, în 
perioada scurtă de timp care a mai 
rămas pînă la 10 octombrie, orga
nele județene de partid și agricole, 
organizațiile de partid de la sate, 
conducerile consiliilor agroindus
triale și ale unităților agricole să 
desfășoare o amplă activitate poli
tică și organizatorică pentru mobi
lizarea puternică a mecanizatorilor, 
cooperatorilor și specialiștilor in 
vederea realizării vitezelor zilnice 
stabilite. Hotărîtor în acest sens 
este ca, pretutindeni, să se acțio
neze energic pentru eliberarea ope
rativă a suprafețelor de coceni și 
alte resturi vegetale, mobilizîndu-se 
în acest scop un număr mai mare 
de locuitori ai satelor, să se organi
zeze în schimburi prelungite, de zi 
și de noapte, executarea arăturilor 
și pregătirea terenului, spre a se crea 
semănătorilor un front larg de 
lucru-, din zori și pînă se întunecă.

Pretutindeni, eforturile pentru ac
celerarea la maximum a ritmului în- 
sămînțărilor — folosindu-se din plin 
mijloacele tehnice din dotarea sta-

țiunilor pentru mecanizarea agri
culturii — trebuie să se împletească 
cu preocuparea plină de răspundere 
a specialiștilor si mecanizatorilor, a 
cadrelor de conducere din unitățile 
agricole pentru executarea de lucrări 
de cea mai bună calitate, pentru 
respectarea riguroasă a normelor 
tehnice la pregătirea terenului și 
semănat, spre a se asigura densită
țile optime prevăzute, de care depin
de in mod hotărîtor nivelul recolte
lor sporite din anul viitor.

Fiecare zi — inclusiv azi, dumi
nică — este hotăritoare pentru în
cheierea însămînțărilor la termenul 
prevăzut ! De aceea, atit astăzi, cît 
si în zilele următoare, în toate uni
tățile agricole, în toate județele tre
buie să se lucreze cu toate forțele 
la semănat. Nicăieri nu trebuie admi
se nici un fel de justificări pentru 
a nu se realiza însămîntările în con
dițiile de calitate si în perioada op
timă stabilite I

minis trativ șl judecătoresc. în Tran
silvania. regatul ungar s-a văzut 
constrîns. după cucerirea acestui te
ritoriu românesc, să păstreze această 
instituție politică a autohtonilor ma
joritari. Voievodatul Transilvaniei 
și-a manifestat individualitatea po
litică în cadrul regatului ungar pînă 
la prăbușirea acestuia (1526). după 
care a devenit un mare principat 
autonom (1541). Cercetările au dove
dit că voievodatul transilvănean pre
zintă 
tean 
fiind 
rilor 
popor: românii.

caractere identice cu cel mun- 
și cel moldovean, toate trei 
creații pe planul suprastructu- 
politice ale unuia șl aceluiași

(Continuare in pag. a n-a)

toate 
sînt suprafețe de 
încheierea însă- 
1—2 zile. Puter-

PACEA

Ieri, 1 octombrie, prima zi in care s-a lucrat in condițiile

generalizării acordului global

Eugen BARBU

ACTIVITATE RODNICA PENTRU REALIZAREA

INDICATORII CALITATIVI

fără nici o

Opinii de Paul EVERAC
citeva unități industriale.

accent 
însuși- 

Con- 
fiecare 
stabilit

(Contlnuare 
în pag. a n-a)
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PLANULUI LA FIECARE SORTIMENT, LA TOfl
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Funcția modelatoare a artei

Mai sînt doar nouă zile pînă la 
erpirarea termenului-limită sta- 
blit pentru încheierea însămințării 
cilturilor de toamnă, dar stadiul 
„a zi“ al acestei lucrări pune în 
eTidență necesitatea de a se lucra 
ct viteze zilnice mult sporite pen- 
tțJ a se recupera râmînerlle in 
trmă existente. După cum rezultă 
din datele centralizate în seara zi
le de 30 septembrie la Ministerul 
Agriculturii, au mai rămas de însă-

mințat două milioane de hectare cu 
grîu și peste 81 000 hectare cu orz și 
orzoaică, la care se adaugă și alte 
suprafețe cu plante de nutreț.

Timpul presează tot mai mult și, 
de aceea, nu se pot admite nici un 
fel de întîrzieri față de termenele 
stabilite. Cu stăriiirtță și răspundere 
trebuie să se acționeze în 
județele, unde mai 
semănat, pentru 
mînțării orzului în

Ieri, 1 octombrie 1983, o fost primo zi in care în întreaga economie 
s-a trecut la generalizarea aplicării acordului global potrivit prevederilor 
decretului Consiliului de Stat. A fost o zi de muncă susținută, in care 
oamenii muncii din întreprinderi, sub conducerea organizațiilor 
de partid, au acționat cu energie și răspundere, în spirit de disci
plină pentru realizarea sarcinilor de plan la producția fizică, la toți indi
catorii calitativi și cantitativi ; o zi care o marcat, totodată, începerea 
unui nou trimestru, ultimul din acest an, în care sarcinile care stau in fața 
colectivelor de oameni ai muncii sînt deosebit de complexe și de mare 
însemnătate : pe de o parte, este vorba de încheierea cu bune rezultate 
a activității economice din anul 1983 și, pe de altă parte, de pregătirea 
temeinică a producției anului viitor.

Desigur, în numeroase colective de oameni ai muncii, la nivelul echi
pelor, brigăzilor, atelierelor, secțiilor și chiar uzinelor s-a acumulat o im
portantă experiență în organizarea și retribuirea muncii in acord global. 
Prin recentul decret al Consiliului de Stat, exigențele puse în fața colec
tivelor de oameni ai muncii care lucrează în acord global sînt mult 
sporite, atit pe planul muncii propriu-zise, cît și pe planul conducerii și 
organizării procesului de producție, prevederile acestui nou act norma
tiv fiind menite să asigure cadrul pentru legarea nemijlocită a veni
turilor tuturor membrilor formațiilor de lucru și ale fiecărui om al muncii 
în parte de realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor de producție, 
de acțiunile întreprinse pentru gospodărirea judicioosă a resurselor teh- 
nico-materiole, în vederea sporirii eficienței economice. Bunăoară, decretul 
stabilește că In contractul de acord global care se încheie de formațiile 
de lucru se vor prevedea, pentru fiecare categorie de personal — pe lîngă 
realizarea producției fizice planificate și contractate cu beneficiarii - și 
condițiile in care trebuie executată această producție. Aceste condiții se 
referă, îndeosebi, la realizarea producției fizice destinate exportului, la 
reducerea cheltuielilor materiale, la încadrarea în normele de calitate.

Cum s-a muncit ieri, în prima zi a trimestrului patru din acest an, cind 
în întreaga economie s-a trecut la generalizarea acordului global ? lată 
tema anchetei „Scînteii" efectuată în cîteva unități industriale.

nivel calitativ
Sîmbătă dimineața, cu aproape 

o oră înainte de începerea schim
bului întîi, ing. Eugen Gălbenușe, 
șeful secției 1 furnale din cadrul 
COMBINATULUI SIDERURGIC 
HUNEDOARA, analiza. împreună 
cu alte cadre tehnice și muncitori, 
programul de producție al noii zile 
de lucru.

— Am pregătit temeinic, cu toată 
răspunderea, trecerea la generaliza
rea acordului global, conștienți 
fiind de avantajele aplicării aces-

tei forme superioare de organizare 
și retribuire a muncii — ne spune 
șeful secției — dar și de răspunde
rile deosebite ce ne revin. De fapt, 
prezenta noastră, a tuturor specia
liștilor din conducerea secției pe 
platforma furnalelor în toate cele 
trei schimburi este o măgură pe 
care am luat-o pentru organizarea 
și controlul îndeplinirii sarcinilor 
pe întregul flux tehnologic și la 
fiecare loc de muncă.

Oamenii din schimbul C — pri
mul al zilei de ieri — condus de 
subinginerul Gustav Spori, erau 
prezenți la datorie. Nici o întîrzie- 
re, nici o absență nemotivată.

Din discuțiile cu furnaliștii 
aflăm amănunte despre pregătirile 
care s-au făcut în această secție, 
sub îndrumarea comitetului de 
partid, în vederea generalizării 
aplicării acordului global. In

primul rînd, s-a pus un 
deosebit pe cunoașterea și 
rea prevederilor decretului 
siliului de Stat de către 
om al muncii. Apoi s-au
măsuri concrete pentru organizarea 
mai judicioasă a producției și a 
muncii, pregătirea corespunză
toare a tehnologiilor de lucru, 
asigurarea aprovizionării teh- 
nico-materiale, stabilirea sarcini
lor și răspunderilor ce revin fie
cărui schimb, formații de lucru 
și furnalist în parte în vederea 
realizării producției de fontă, în
cadrării in consumurile prevă
zute și respectării condițiilor de 
calitate a întregii producții.

Așa cum subliniau interlocutorii 
noștri, și pînă acum acestor cerințe 
li s-a dat atenția cuvenită. " 
problema ce se pune de 
înainte este asigurarea unei 
vități calitativ superioare 
toate planurile. în acest 
prioritară este asigurarea 
mers constant, 
glare a fiecărui furnal — 
hotărîtor al realizării producției 
fizice de fontă planificate, in 
condițiile unei calități superioare. 
De aceea se acordă toată grija 
planificării judicioase, organi
zării și efectuării reparațiilor cu
rente prevăzute pentru fiecare 
furnal în parte.

Din prima zi cind s-a aplicat 
acordul global ne-am convins de 
elanul și răspunderea cu care mun
cesc furnaliștil. Pretutindeni este 
asigurată respectarea riguroasă a 
tehnologiilor de lucru, a rețetelor 
de încărcare, a graficelor de eva
cuare a fontei. Prim-furnaliștii 
Victor Gavril, Ludovic Szekely, 
furnaliștil Avram Roșea, Dumitru 
Damian și Dumitru Bărbulea au ți
nut să precizeze că au toate condi
țiile pentru aplicarea corespunză
toare a acordului global.

— Avem condiții bune de lucru, 
aprovizionare corespunzătoare, deci 
la cele 18 000 tone fontă cit am 
realizat peste plan în acest an 
vom adăuga în luna octombrie o 
nouă cantitate de fontă — sub
linia furnalistul D. Bărbulea. Dar 
nu producție cu orice preț, ci

Dar 
acum 
acti- 

pe 
sens, 
unui 

dere- 
factor

(Continuare in pag. a IlI-a)

EUROPA SĂ DEVINĂ UN CONTINENT AL PĂCII 
Șl COLABORĂRII, FĂRĂ ARME NUCLEARE!

Relatari de la adunări și mitinguri 
ale oamenilor muncii — în pagina a ll-a

Nu știu 
călătorit mai 
decît alții, dar 
am călătorit 
pentru o viață 
tru un om ce și-a do
rit să afle lumea, 
cum spune țăranul. 
Din Japonia pînă in 
America ; din atit de 
frumoasa Chină pină 
sub poalele Himala
iei ; din Nordul in- 
gindurat al Europei 
pină in insulele me
diteraneene atit de 
fierbinți. Am văzut 
Nilul și deșertul ; 
Mexicul și Argenti
na ; nu mă credeți 
snob că amintesc nu
mele atitor locuri iu
bite, o fac numai pen
tru a ud spune cit de 
frumos este acest 
pămint pe care exis
tăm I De sus, din ce
rul din care cobori la 
aterizări, globul nos
tru, cind invăluit de 
ape; cind trădind 
prin sălbăticia jun
glelor, ținuturi neum
blate ; rîurile ce par 
numai niște artere 
albastre de apă ; 
lacurile sbicite de 
v!nt și chiar acea ca
lotă inghețată cu fe
eria < 
despre 
netei 
dintre 
opriți 
vor s-o distrugă, 
pustiiască. deși nu au 
nici un fel de motiv

ei. toate crăiesc 
! minunea pla- 

pe care unii 
noi. ce trebuie 

la vreme.
s-o

Nu se poate spune că dramatur
gia noastră contemporană n-a avut 
un succes crescînd în ochii publi
cului de pretutindeni, că ea n-a 
ajuns la o cutezanță a gîndirii și 
la o stăpînire a formei care fac 
dovada unui real progres și în 
acest domeniu.

Dar, de asemenea, nu se poate 
nega că acest progres nu s-a arti
culat totdeauna la o viziune mai 
complexă a realității sociale, ci, de 
foarte multe ori, pe sinteze para-i 
bolice pline de istețime, născocitor- 
sprințare uneori, alteori grotești 
sau macabre, învăluind realitățile 
într-un aer pînă la un punct scep
tic și îndeobște critic.

Funcțiunea critică a dramatur
giei e in afara oricărei discuții, ea 
s-a exersat de-a lungul secolelor, 
atit în 
zis, cît 
tirică ; 
destulă 
și postcaragialeeni, pînă in zilele 
noastre, găsind condeie pline de 
vervă și de acid, care 
moravuri anacronice și 
astfel un ecarisaj 
cesar.

Mai 
acestei 
lator, 
prezenta exemple de bună condui
tă și In special de conștiință ridi
cată, frămîntată de întrebări și 
tensiuni, luminată de idealuri 
fierbinți și de încredere în viitor, 
ccăldată-n aura unei moralități ce

se cucerește pas cu pas, în urma 
unei lupte, cu sine și cu alții, 
pilduitoare.

Asemenea eroi au existat tn dra
maturgia noastră, după cum au 
existat și in dramaturgia lumii. 
Cine nu își amintește de zbaterea 
spre emancipare a celebrului per
sonaj ibsenian Nora, de lupta plină 
de spirit și noblețe pe care o în

dlrecție dramatică propriu- 
și în direcție comică și sa
s-a exersat și la noi, cu 
petulanță, de la Caragiale

etic
au înfierat 
au prestat 
foarte ne-

s-a
de ordin mode-

contrapuspuțin însă
funcții una 
animată de dorința de a

treprinde împotriva filistinismului 
de multe ori stupid personajul lui 
Rostand, Cyrano de Bergerac ; dar 
de atîția eroi plini de frumusețe 
morală ai lui Schiller, Hugo, Mus
set ? Există un revoluționarism 
avant la lăttre in Goethe, o noble
țe tragică în Montherlant. Există 
în Gorki personaje care răzbat 
spre revoluție și se contrapun dra
matic unei societăți crapuloase. 
Pînă și in amarul Cehov există 
oameni care văd cu ochii minții 
alți zori.

In Camil Petrescu răzbesc forțe 
proletare care pun tn cumpănă 
societatea burgheză. Iar Mitică Po
pescu e un personaj aproape ex
ponențial de generozitate și de 
dezinteres. Așa cum Chlrică, omul 
cu mîrțoaga, e prototipul credin
ței într-un mai bine care trebuie 
să apară, după un lung șir de su-

In afara unei megalo
manii nestăvilite.

tn fiecare diminea
ță de vară cind din- 
tr-un loc aflat nu de
parte de București 
privesc semeția unor 
munți incomparabili, 
invăluiți intr-un șter
gar de aburi, îmi 
spun că nimic nu e 
mai frumos dectt să 
descoperi cind te tre

zești, tn ce grădină 
frumoasă exiști. As
culți curgerea unor 
ape ce se învălmășesc 
sub poduri și ai o 
muzică divină ; dacă 
mergi mal departe 
spre virfuri auzi ho
hotele unor cascade 
rupind malurile din 
jur. Dar tainica tă
cere a cîmpiei ? V-o 
amintiți ? Ați mers 
vreodată în vreun a- 
murg pe un drum de 
țară, plin de praf, in
tr-o căruță, șaluvă a 
clmplei, in legănarea 
ei găsind nu știu 
dulce oboseală ?
frint o pline nouă 
griu abia scos 
gura mașinii de 
ierat ? Ați băut 
vin nou atunci 
de sub teascuri ?
mincat un păstrăv a-

ferințe. Așa cum Spirache, din 
Titanic Vals, ține, prin cumsecă- 
denia și sinceritatea lui, direcția 
morală, într-o societate plutind pe 
apa descompunerii. Un ethos al 
mai binelui apare evident în înfo
cata Nastasie a lui G.M. Zamfi- 
rescu și in alte personaje ale sale, 
care luptă împotriva corupției ; 
cum cele ale lui Victor Ion Popa

se opun arivismului, șovinismului, 
prejudecăților mic-burgheze.

Dramaturgia socialistă a fost 
dominată mulți ani de o tendință 
modelatoare, care, susținută de 
patos civic și credință in viitor, 
ca și de talent literar, a dat unele 
personaje notabile, unele exempla
re de ținut minte ; dar, nespriji
nită totdeauna pe aceste date, a 
scos, forțîndu-și mîna, și destule 
semireușite schematice, care n-au 
putut interesa, din punct de ve
dere al veridicității, publicul spec
tator și, deci, nu l-au putut mobi
liza în direcția dorită, făcînd chiar 
ușoare deservicii ideilor pe care le 
puneau în circulație. Căci nu e 
de-ajuns să vrei să ilustrezi, să ai 
bunăvoință și orientare, ca să fii 
în creație. Trebuie ca fenomenul 
să te cuprindă dinlăuntru, să-ți 
mobilizeze partea cea mal fierbin-

ce 
Ați 
d'n 
din 
tre- 

un 
ivit 
Ați

runcat din undiță pe 
grătarul unui ' 
tar priceput ? 
vă amintiți de 
acestea, trebuie 
rememorați și discur
surile belicoase ale ' 
unor oratori de aiu
rea ce vor sd facă 
din acest Rai (pen
tru ci pămintul e 
înainte de toate Pa
radisul poeților și nu 
altceva) un infern de 
cenușă I Ei, acești 
trimiși ai morții vi
sează la victoria 
neantului asupra vie
ții. Dar stă In pu
terea noastră să o- 
prim hotărirea uci- 
pașă înainte de a nu 
fi prea tîrziu' I Această 
idee-adevăr a fost ma
gistral și cu fermitate 
afirmată de președin
tele României, tovară
șul Nicolae Ceaușescu; 
iar sub înalt umanista 
sa chemare se află 
strins unit întregul 
nostru popor. Un po
por al cărui glas de 
pace este intimpinat 
cu admirație pe pla
netă de către toți cei 
ce. rațional, apără 
acest suprem bun al 
lumii. Desigur, fabri
canților de arme care 
se hrănesc din cada
vrele pe care generoa
sele războaie locale, 
deocamdată le procu-

te a puterii creatoare și, în ace
lași timp, să fii și capabil de o ase
menea ispravă.

Trebuie să mărturisesc că lotul 
celor care scriu teatru la noi cu o 
bună aplicație creatoare nu este 
foarte numeros și că dacă șase- 
șapte inși scriu intr-o direcție, 
acea direcție devine precumpăni
toare, fiindcă aproape că nu mai 
are, numeric și calitativ, contra
pondere. Dacă metafora și parabola 
cu implicații critice devin la un 
moment dat modă pentru cîțiva 
dramaturgi, atunci tendințele unui 
realism ameliorativ nu mai prea 
au susținere, se estompează.

Este ceea ce s-a întîmplat în 
ultima vreme la noi, unde tonul 
critic s-a afirmat cu predilecție 
absorbind patosul revoluționar al 
unor dramaturgi de bună calitate 
și cu rîvnă universalistă, iar par
tea de afirmare dialectică a vieții 
și a societății noastre au fost ali
mentate mai palid, sau mai 
spirat.

Acest decalaj sporind, a 
crea impresia că cele mai 
din aspectele vieții sociale sînt cri
ticabile, că valori ori nu se gă
sesc ori n-au nevoie să fie puse 
în evidență. Dar o societate nu e 
de conceput fără valori, nu poate 
trăi și progresa fără ele. Oricare 
ar fi neajunsurile și greutățile unei 
societăți, ea a produs totuși niște 
mutații benefice. In cazul nostru,

nein-

putut 
multe

(Continuare in pag. a IV-a)



PAGINA 2 SClNTEIA — duminică 2 octombrie 1983

VIBBMIT ECOU M. MOBILHATOMHOB CHEMĂRI ME TDVARftSOLUI NiCBLM CEflUȘESCO,
M APELULUI ERDNTULUI OEMOCRAȚIEI $1 UNITĂȚII SOCIMJSTE
Să nu se treacă peste voința popoarelor:

Orașul este ca o oglinda 
a sufletului oamenilor săi

EUROPA SĂ DEVINĂ UN CONTINENT Al PĂCII
ȘI COLABORĂRII, FĂRĂ ARME NUCLEARE!

0 cerință ferm exprimată in cadrul adunărilor și mitingurilor oamenilor muncii

Ieri, la adunarea oamenilor muncii de la întreprinderea „Autobuzul" din Capitală Foto: s. Cristian

Interesele popoarelor cer să nu fie 

amplasate noi rachete in Europa, să 
fie retrase și distruse cele existente

într-o atmosferă de puternică în
suflețire patriotică, peste 2 000 de 
oameni ai muncii de la întreprin
derea de panouri și tablouri elec
trice Alexandria s-au întîlnit 
pentru a-și exprima deplina lor a- 
deziune la Apelul F.D.U.S., docu
ment politic de adincă semnificație, 
inspirat din strălucitele inițiative 
ale tovarășului Nicolae Ceausescu 
în vederea opririi cursei înarmări
lor, pentru dezarmare și pace. Pe 
mari pancarte se putea citi : „Par
tidul — Ceausescu — Paoe“, „Parti
dul — Ceaușescu — România", 
„Nu armelor nucleare". „Pace și 
securitate".

Participant!! la adunare au afir
mat hotărîrea lor neclintită de a-și 
uni eforturile cu întregul nostru 
popor, de a milita în strînsft unita
te cu celelalte- popoare pentru a 
făuri cea mai puternică armă — 
arma unității, arma păcii și cola
borării.

„Sîntem recunoscători secretaru
lui general al partidului, președin
telui Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru înțelepciunea cu 
care conduce destinele tării, pen
tru preocuparea neobosită de a În
lătura primejdiile la adresa păcii 
— a sous maistrul Constantin Pru- 
naru. Iată de ce aprobăm cu căldu
ră Apelul Frontului Democrației si 
Unității Socialiste, care ne mobi
lizează la o luptă și mai activă pen
tru apărarea păcii, pentru înlătura

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nici un efort pentru a urma și transpune in 
viată politica înțeleaptă a partidului și statului nostru, sprijinind cu 
hotărire inițiativele dumneavoastră de amplu ecou internațional in 
vederea opririi amplasării noilor rachete nucleare in Europa, retra
gerii și distrugerii celor existente. Ne angajăm să facem tot ce 
depinde de noi pentru înflorirea continuă a patriei, șă ne aducem 
întreaga contribuție la infăptuirea năzuințelor de pace și progres 
ale intregii omeniri.

Nu există arme ale păcii, toate 
rachetele nucleare sînt destinate 

distrugerii
în incinta Institutului de cerce

tare și proiectare pentru indus
tria lemnului București a avut 
loc ieri, intr-o atmosfera de pu
ternică angajare civică, o adunare 
consacrată luptei pentru' pa e 
și dezarmare. Pe pancartele purta
te de • participant se putea citi : 
„Partidul — Ceaușescu — Pace", 
„Partidul — Ceaușescu — Româ
nia". „Un NU hotărit armelor 
nucleare", „Pace — Dezarmare". 
Cei aproape 1 000 de participant 
au dat glas adeziunii lor ferme 
la politica partidului și statului 
nostru, sprijinind inflăcăratele che
mări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu consacrate opririi am
plasării rachetelor cu rază medie 
de acțiune în Europa, retragerii 
și distrugerii celor existente, astfel 
ca popoarele continentului, toate 
națiunile lumii să aibă asigurate 
condiții de liniște și nace.

„Pentru noi, cetățenii Repu
blicii Socialiste România — a spus 
ing. Zaven Boiagian — pacea 
constituie cadrul necesar desfă

rea primejdiei nucleare, pentru a 
se ajunge la eliberarea Europei de 
armele atomice, astfel ca toate po
poarele continentului nostru să 
poată trăi șl munci în liniște si 
pace". La rîndul său, inginerul Dă- 
nut Răducanu. secretarul comitetu
lui U.T.C., arăta : „Noi știm că 
marile conflagrații înregistrate in 
Istoria omenirii au cerut grele 
jertfe de sînge din partea popoare
lor. a tineretului. De aceea, noi, 
tinerii — asemenea întregului po
por al României socialiste — ne 
pronunțăm cu toată fermitatea 
pentru oprirea amplasării rachete
lor cu rază medie de acțiune în 
Europa, pentru retragerea si distru
gerea celor existente. Nutrim con
vingerea că oamenii politici vor 
găsi, prin tratative, cele mai judi
cioase căi de înțelegere, pupind 
mai presus de orice interesele fun
damentale ale popoarelor". „Prin 
faptele noastre de muncă să contri
buim la înflorirea patriei, a pres
tigiului ei în lume. Să nu ne cru
țăm forțele spre a asigura un viitor 
luminos copiilor noștri, pentru a 
obține instaurarea păcii în întrea
ga lume. înlăturînd pentru totdeau
na pericolele de război" — a spus 
Elena Gută, vicepreședinta comisiei 
de femei.

în telegrama adresată de partici
pant! tovarășului Nicolae Ceaușescu 
se spune, printre altele : 

șurării eforturilor noastre pentru 
înflorirea patriei, pentru ca rea
lizările de azi să dăinuie pen
tru generațiile viitoare. în pre
zent. in lume s-au acumulat 
imense arsenale de distrugere, iar 
cursa înarmărilor continuă fără 
încetare. Ateste arme nu sînt, 
evident, arme ale păcii, ele con
stituie instrumente ale distrugerii 
și numai simpla lor depozitare 
reprezintă o imensă amenințare 
pentru pacea și liniștea tuturor 
popoarelor. Mă pronunț cu toată 
fermitatea împotriva escaladării 
cursei Înarmărilor, pentru dis
trugerea tuturor arsenalelor nu
cleare și pentru dirijarea mijloa
celor materiale și umane devenite 
astfel disponibile către acțiuni 
destinate făuririi unei vieți mai 
fericite pentru oamenii din în
treaga lume".

Aducînd mesajul de pace al 
femeilor din institut, Maria Păun, 
președinta comisiei de femei, a 
spus : „împreună cu întregul 
nostru popor, sprijinim prin fap

tele noastre de muncă toate acțiu
nile pe care partidul și statul 
nostru le înfăptuiesc cu hotărîre 
și clarviziune pentru a se ajunge 
la o lume fără arme și fără răz
boaie, pentru a ne putea crește 
în liniște și pace copiii și a ne 
bucura de roadele muncii noastre, 
în viața noastră de fiecare zi 
ne simțim însuflețite de exem
plul tovarășei Elena Ceaușescu,

Noi, oamenii muncii din Institutul de cercetare și proiectare pen
tru industria lemnului, alăturindu-ne întregului popor, ne exprimăm 
întreaga noastră adeziune la ideile Apelului pentru dezarmare și 
pace al Frontului Democrației și Unității Socialiste, inspirat din 
Inflăcăratele dumneavoastră chemări pentru acțiune unită in vederea 
opririi înarmărilor nucleare, pentru apărarea păcii. Vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe Nioolae Ceaușescu, că vom acționa 
neobosit, cu înaltă răspundere revoluționată șl patriotică pentru 
înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și 
statului nostru, conștienți că aceasta slujește Pe deplin interesele 
supreme de bunăstare și fericire ale poporului român, iar munca 
noastră pașnică contribuie Ia instaurarea unui climat de liniște și 
încredere între popoare, la consolidarea păcii și securității internaționale.

Strins uniți, să asigurăm sporirea 
contribuției poporului român 

Iu eman apărării picii!
Participanții la marea adunare 

de la întreprinderea de mașini, 
agregate și subansambie auto din 
Sfintu Gheorghe și-au manifestat 
cu hotărire adeziunea față de 
neobositele inițiative și acțiunile 
întreprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu In vederea intensificării 
luptei popoarelor lumii pentru în
făptuirea dezarmării și păcii, pen
tru realizarea unui climat trainic 
de destindere, înțelegere și colabo
rare între toate națiunile. în curtea 
întreprinderii, pe mari pancarte, 
se putea citi : „Dezarmare — 
pace !“, „Ceausescu — Dace !“, 
„NU rachete-n Europa !“, „Beke — 
pace !“.

„Ca mamă, care am datoria de a 
da viață și de a ocroti viața — a 
spus Inginera Rodica Suciu — sînt 
cuprinsă de o adîncă îngriiorare 
aflînd cum sporesc focarele de 
război pe planeta noastră. Europa 
și lumea au nevoie nu de creșterea 
cheltuie'llor militare, ci de dezar
mare, și noi, împreună cu toti oa
menii de bună credință, trebuie să 
facem totul pentru eliminarea pe
ricolului distrugerii nucleare".

„Noi, oamenii muncii, români și 
maghiari — spunea, la rîndul său. 
muncitorul Bandi Andrei — sîn
tem hotărîți să acționăm, in strîn- 
să unitate și frăție, pentru ca po
porul român să contribuie la apă
rarea păcii, deoarece pacea este 
bunul cel mai de preț al tuturor

Oamenii muncii din întreprinderea noastră, români și maghiari, 
intr-o strînsă unitate în jurul partidului, își manifestă, și de această 
dată, profunda admirație față de activitatea dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar general, în interesul păcii și des
tinderii, pentru ca toate popoarele lumii să trăiască într-un climat 
de prietenie și înțelegere. Ne exprimăm speranța că glasul nostru, 
impreună cu al tuturor cetățenilor României socialiste, unindu-se, în 
aceste momente hotărîtoare pentru viața continentului, cu al munci
torilor de pretutindeni, se va face auzit în vederea apărării păcii, 
pentru salvarea celui mai de preț bun al omenirii — viața I

Participanții la adunări și mi
tinguri au trimis scrisori amba
sadelor U.R.S.S. si S.U.A. la 
București, ambasadelor tuturor 
statelor europene, precum și 
mesaje către Organizația Națiu

savant de renume mondial, care 
aduce o contribuție de seamă la 
cauza păcii și libertății po
poarelor, la folosirea minunatelor 
cuceriri ale științei și tehnicii 
numai spre binele și fericirea 
popoarelor".

Participanții la adunare au adre
sat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se 
arată, printre altele : 

oamenilor, al tuturor popoarelor". 
Dînd o înaltă apreciere poziției ex
primate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în mesajele adresate 
conducătorilor Uniunii Sovietice și 
Statelor Unite ale Americii, vorbi
torii și-au exprimat speranța că 
luciditatea și realismul vor învinge 
la tratativele de la Geneva, că se 
va ajunge la înțelegerea de a nu se 
amplasa noi rachete nucleare pe 
continentul nostru, de a se retrage 
șl distruge cele existente.

Aceeași idee a fost reluată de 
subinginera Natalia Sargu, care, 
evocînd pericolul Unui război nu
clear nimicitor și arătînd că nu 
există nici o justificare pentru ac
ceptarea ?a un fapt împlinit a in
stalării boilor rachete nucleare, a 
spus : „Nu vrem să vedem abece
darele în flăcări și școlile mormane 
de moloz. Vrem să muncim și să 
trăim liber, vrem sâ fim generația 
de muncă, de creație a anului 2000". 
Muncitoarea fruntașă Csoma Erz- 
sebet. Păli Jănos. secretarul comi
tetului U.T.C., precum și alți vor- 
vitorl, exprimîndu-și adeziunea la 
Apelul F.D.U.S.. au cerut să se 
treacă la oprirea cursei înarmări
lor. la măsuri practice de eliminare 
a pericolului nuclear.-

într-o atmosferă de puternic pa
triotism. participanții au adresat o 
telegramă tovarășului Nicolae 
Ceausescu, !n care se spune, prin
tre altele : 

nilor Unite, în care se adresează 
chemarea de a se întreprinde 
acțiuni pentru curmarea cursei 
înarmărilor. în primul rind a 
celor nucleare, pentru înfăptui
rea dezarmării si asigurarea 
păcii.

Satu Mare. Simbol al statorniciei, 
municipiul de pe Someș își poartă cu 
demnitate vîrsta de fix 1 011 ani ates
tată documentar. Și, totuși, cit este 
de tînăr 1 Deschizînd cartea sa de 
istorie, ochii minții încep să treacă 
prin secole și milenii de mult apuse. 
Cetatea de apărare a lui Menumorut 
construită aici, pe malul drept al 
Someșului, a rămas ca un simbol lu
minos al curajului și dragostei față 
de glia strămoșească, încrustat pen
tru vecie in columna timpului. Din 
simburele miraculos al cetății avea 
să se înalțe, cind mai anevoios, cînd 
mai sprinten, cetatea falnică a Săt- 
marului medieval, a Sătmarului mo
dern și cetatea de azi, fără egal în 
istoria milenară. Despre această ce
tate a timpului nostru, despre oame
nii săi, ne vorbește primarul muni
cipiului, tovarășul Ioan Dlț.

— Ce elemente credeți că definesc 
personalitatea municipiului Satu 
Mare ?

— Asigurarea unei personalități 
inconfundabile a municipiului nostru 
constituie una dintre, principalele 
preocupări ale edililor. Avem pentru 
aceasta tot ce ne trebuie : și trecut 
istoric, cu un fond de clădiri origi
nale, adevărate bijuterii arhitectoni
ce — cum sînt cele din zona centru
lui vechi — și un prezent strălucit, 
înfățișat prin noul centru civic și 
noile ansambluri de locuințe, avem 
și un cadru natural excelent, ora
șul înșirîndu-se de o parte și de 
alta a Someșului „îmblînzit", prin 
consolidarea, supraînălțarea și mo
dernizarea digurilor. Pe primul plan 
însă cred că trebuie să-i situez pe 
cei 122 000 de sătmăreni, oameni mi
nunați, gospodari desăvîrșiți, cînd 
ambițiile lor sint stimulate și cana
lizate spre realizarea de obiective de 
interes obștesc. Firește, nu putem 
face abstracție de economia orașului, 
această inimă mereu mai viguroasă 
care stă la temelia tuturor împlini
rilor noastre. Numele unor întreprin
deri cum sînt „Unio", „Mondiala", 
fabrica de aragaze „23 August" cred 
că pot fi răstite fără precizarea lo
calității, știindu-se că ele ființează 
aici la Satu Mare.

— Cine n-a vizitat orașul de un 
an-doi, rămine plăcut surprins de 
curățenia care s-a reinstaurat, de în
fățișarea curată a clădirilor. Semn 
că s-a intimplat ceva deosebit In 
gospodărirea orașului.

— Nu cred că s-a intimplat nimic 
spectaculos. Tot ce s-a făcut pînă 
acum pentru redarea unei înfățișări 
civilizate municipiului nostru se da- 
torește oamenilor săi. De fapt, pe 
bună dreptate se spune că orașul este 
ca o oglindă a sufletului oamenilor 
săi. Practic, ce a făcut In ultimul 
timp consiliul popular pentru înfru
musețarea orașului au făcut, cred, 
toate consiliile populare din țară. 
Pur și simplu am căutat să aplicăm, 
punct cu punct, toate prevederile 
Legii 10 din 1982, cu privire la gos
podărirea localităților. Străzile și car
tierele orașului au fost repartizate 
pe fabrici și instituții, care răspund 
de toate problemele privind gospo
dărirea civică In sectoarele respecti
ve. Am lăsat în această privință cîmp 
liber inițiativei. Așa au apărut, in ul
timul -timp, refugiile pentru călători, 
în stațiile de autobuz, fiecare con
struit cu o notă de originalitate, din 
resurse refolosibile. Așa au reapă
rut peluze cu flori pe străzi, pentru 
că, din exces de zel, la un moment 
dat toată lumea voia să cultive car
tofi și roșii peste tot, chiar și In 
parcuri. Cultivăm desigur și legume, 
dar nu trebuie să uităm nici florile 
care au dat întotdeauna un farmec 
aparte orașului nostru atît de iubi
tor de lumină și culoare. Sîntem 
mîndri că am reușit să stirnim o pa
sionantă întrecere între întreprinderi

CONȘTIINȚA UNITĂȚII
(Urmare din pag. I) 
mai strins ideea de unitate cu aceea 
de independentă. Că Mihai Viteazul 
a avut conștiința unității de neam o 
dovedesc măsurile sale in beneficiul 
românilor transilvăhenii, in scurtul 
timp cit a fost și principe 'al Tran
silvaniei. Au fost cele dinții măsuri 
luate in favoarea țăranilor români 
de cind exista acest stat din interio
rul arcului carpatic. De altminteri, 
românii transilvăneni văzuseră in 
voievodul venit de peste Carpati și 
în oastea sa pe frații lor de sînge 
și se răsculaseră împotriva nobilimii 
maghiare, așteptînd ceasul eliberării 
lor sociale $1 naționale. Ostilitatea 
marilor puteri vecine a lipsit de du
rată această remarcabilă înfăptuire 
și a pus capăt vieții Viteazului.

Relațiile tot mai strînse pe mul
tiple planuri dintre românii aflati de 
o parte și de alta a Carpaților au 
contribuit la manifestarea tot mai 
viguroasă a caracterului national-ro- 
mânal culturii. în fruntea „Cazaniei" 
sale, intitulată ea însăși „Carte ro
mânească de învățătură", mitropoli
tul Varlaam așază un „cuvînt îm
preună către toată seminția româ
nească". Același titlu îl poartă și 
pravila lui Vasile Lupu. Termenul 
„românesc" exprimă astfel unita
tea poporului care locuia în aria 
străvechii Dacii. Munteni, moldoveni, 
transilvăneni își afirmă tot mai 
răspicat conștiința că reprezintă o 
realitate etnică unică. Miron Costin 
dă o formulare clară a acestei con
științe : „neamul acesta de carele 

In acțiunea de gospodărire a orașu
lui. Fiecare privește ce e mai ori
ginal și demn de preluat din alte 
sectoare, adăugind noi frumuseți unei 
idei gospodărești. Folosim din plin 
orice prilej pentru formarea gustu
lui pentru frumos în rîndul cetățe
nilor municipiului : adunările cetă
țenești, întîlnirile în cadrul „Tribu
nei democrației", adunările generale 
ale oamenilor muncii.

— Cîndva, cu ani în urmă, Satu 
Mare se situa printre orașele frun
tașe în privința gospodăririi. Există 
o ambiție a sătmărenilor de a reveni 
printre fruntași ?

— Da, există un asemenea obiec
tiv. Cu toate că sîntem conștienți că 
e foarte greu de atins. In ce ne pri
vește, sîntem .convinși că la toți in
dicatorii legați direct de gospodări
rea și înfrumusețarea orașului ne 
putem situa, de pe acum, printre 
fruntași. Dar în această întrecere 
mai există un indicator esențial : re
alizarea planului în economia mu
nicipiului. Satu Mare asigură în pre
zent 72 la sută din producția indus
trială a județului. Desigur, ne ono
rează o .asemenea realitate. Dar tot 
de aici ni se trag și unele necazuri. 
De pildă, producția-marfă suplimen
tară realizată de un șir de între
prinderi fruntașe din industria con
structoare de mașini și ușoară este 
practic anulată de nerealizările în
treprinderilor din industria alimen
tară. în ce ne privește explicăm a- 
ceste nerealizări prin cauze obiective 
reale, dar asta nu ne ajută la nimic. 
Deocamdată ne preocupăm de reali
zarea unor producții suplimentare cit 
mai mari în unitățile fruntașe șl de
pășirea tuturor indicatorilor care țin 
efectiv de gospodărirea orașului. 
Amintesc, In acest sens, că planul 
la acțiuni de muncă patriotică a fost 
depășit, pînă in prezent, cu peste 
1 000 lei pe locuitor.

De aproape un an luptăm să re
zolvăm toate problemele legate de 
rețeaua stradală. Am început, ce-i 
drept, cu centrul orașului și rezul
tatele se văd. Mai avem puțin. Cred 
că nu va trece mult timp și din 
acest punct de vedere la Satu Mare 
nu veți mai face deosebire între zona 
centrală și periferie. Dispunem, pen

Din noua urbanistică a municipiului Satu Mare
Foto : L Herțeg

scriem, al țărilor acestora (Munte
nia. Moldova, Transilvania — n.n.) 
numele mai vechiu și mai dirept 
iaste rumân".

Stolnicul Constantin Cantacuzino 
6crie de asemenea : „Insă rumâni 
inteleg nu numai ceștia de aici 
(Muntenia — n.n.), ce și din Ardeal, 
carii încă mai neaoși sint, și moldo
venii, și toți citi intr-altă parte să 
află și au această limbă (...) tot ro
mâni ii ținem, că toți aceștia dintr-o 
finiină au izvorit și cură". Unitatea 
și continuitatea românilor au fost 
relevate de Dimitrle Cantemir în lu
crarea sa „Hronicul vechimei a ro- 
mano-moldo-vlahilor", a cărei primă 
parte este intitulată „Hronicon a 
toată Tara Românească (care apoi 
s-au împărțit in Moldova, Munte
nească și Ardealul), din descălecatul 
ei de la Traian, împăratul Rîmului 
(—)■ Si pentru românit care de-atun- 
cea intr-insa așăzindu-să intr-aceeași 
Și pini acum necontenit lăcuesc".

Această conștiință a unității de 
neam a inclus un fond nonular — 
realitate profundă de psihologie co
lectivă, sedimentată de-a lungul unei 
perioade milenare — și un elaborat 
ideologic, produs al secolului de aur 
al literaturii noastre medievale. 
Condițiile materiale de existentă a 
societății românești și tranziția de la 
conștiința unității de neam la con
știința și ideologia națională eviden
țiază aspecte specifice ale procesului 
de formare a națiunii române. Așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „datorită omogenității 

BULETIN RUTIER

tru aceasta, de citeva luni, de o 
stație de capacitate corespunzătoare 
pentru prepararea mixturii asfaltice. 
Nu trebuie să se uite însă și un alt 
aspect ; de circa un an, pe 150 de 
străzi se fac săpături pentru intro
ducerea rețelei de gaze naturale în 
vederea Înlocuirii Încălzirii cu com
bustibil lichid.

— Ce noutăți în perspectivi pre
gătiți pentru sătmăreni și pentru cei 
care vor vizita orașul ?

— în zona turnului pompierilor 
vom realiza în curînd un modern și 
atractiv loc de recreare, iar pe stră
zile din jur vom amenaja prima re
țea pietonală, circulația mașinilor 
fiind interzisă. De asemenea, vom 
continua acțiunea de restaurare a 
tuturor clădirilor vechi, redînd ora
șului o înfățișare caldă, primitoare, 
sărbătorească. Apoi, să nu uităm 
noul centru civic, cu un ansamblu 
de locuințe ultramodern, cu noul se
diu al organelor locale de partid și de 
stat, cu o casă de cultură funcțională 
și încăpătoare, mult așteptată de 
sătmăreni, cu magazine moderne. în 
apropiere se va încheia construcția 
noului pod rutier peste Someș. în 
zona gării, vechea „grădină a Ro
mei", azi parcul pionierilor și șoimi
lor patriei, va beneficia de amena
jări speciale, menite să-i sporească 
gradul de atractivitate : un poligon 
de circulație, cu toate semnele de 
circulație, pentru copii, un trenuleț 
deservit în întregime de copii, după 
toate regulile de disciplină ale cefe
riștilor, un lac pentru concursuri șl 
agrement. în sfîrșit, mai amintesc de 
un bazin olimpic realizat aproape în 
totalitate prin muncă patriotică. De 
fapt, prin acțiunile multiple desfășu
rate în ultimul timp pentru înfrumu
sețarea orașului, sătmărenii simt tot 
mai mult că orașul este al lor. îi 
puteți auzi spunînd, tot mai des, la 
diverse întruniri cu caracter gospo
dăresc : „Asta ne angajăm să facem 
noi, asta să facă primăria". Este un 
semn limpede al participării lor con
știente la ampla acțiune de gospo
dărire a orașului.

Convorbire realizată de
Viorel SALAGEAN

structurii economice, sociale si cul
turale a întregului teritoriu locuit 
de români, limbii unitare, precum și 
puternicei conștiințe a. originii co
mune a locuitorilor, intre cele trei 
state s-au dezvoltat contacte și le
gături multilaterale intense".

Odată cu formarea națiunii româ
ne. forma superioară a comunității 
etnice românești, aspirația spre uni
tatea națională s-a intensificat. Ea 
s-a manifestat in revoluția din 1821 
și. cu deosebită vigoare, in revoluția 
din 1848. Strigătul care a răsunat in 
adunarea de la Blaj „Noi vrem să 
ne unim cu Țara" a exprimat fondul 
adine de conștiință a maselor popu
lare. care percepuseră necesitatea 
obiectivă a statului national și o ex
primau într-o formă pe cit de lapi
dară, pe atît de clară.

Perfecta corelare dintre acțiunea 
liderilor politici și largul concurs 
popular a făcut posibilă unirea Mol
dovei și Munteniei, la 24 ianuarie 
1859, care a pus bazele statului mo
dern român, devenit independent în 
1877. Pentru românii aflați sub stă- 
pinirea străină el apărea drept ves
titorul apropiatei lor eliberări.

Condițiile istorice de la sfîrșitul 
primului război mondial au oferit 
prilejul împlinirii acestui deziderat. 
Un imens torent de voință populară 
și eroism a înlăturat din calea obiec
tivului național toate obstacolele, 
făurirea statului național unitar 
realizîndu-se. ca toate marile înfăp
tuiri ale istoriei noastre, prin forța 
Si mijloacele proprii ale poporului 
român. •

(Urmare din pag. I)

ră, gustul acestor 
morți le umplu bu
zunarele și ei nu 
uită să amenințe me
reu cu un final u- 
niversal. pentru ci

tocmai această ame
nințare le îndoapă 
seifurile eu bani ! 
Avioane, vase de 
război supersofisti- 
cate ; rachete cu 
multiple destinații ; 
gaze de luptă care

PACEA
neantizează flinta a- 
mană in suferințe a- 
trace ; perfide bom
be qe ucid numai ce 
e viu, nu și orașele ; 
dar cite lucruri nu 
ne creează coșmare 
in aceste zile și ani !

Dar nesăbuințele be
licoase, născute numai 
Si numai pentru a hră
ni o poftă imperialis
tă nesățioasă, nu pot 
îngenunchea voința de 
pace și libertate a po
poarelor. Ele nu sînt

niște obiecte ce pot fi 
însușite oricum. E 
timpul să oprim aces
te creiere înfierbinta- 
te șt să spunem un 
„Nu !“ hotărit celor 
ce vor să ne împingă 
într-un măcel pustii

tor. Nu există răgaz în 
paradoxala „luptă" 
pentru pace I E destul 
de tîrziu și azi, dar 
trebuie făcut ceva ! 
Să ne amintim de o 
pagină din Pacea lui 
Aristofan :

RECOMANDĂRI DE LA INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI — DIRECȚIA CIRCULAȚIE

„E vremea sâ cîntâm și noi ca Datis 
Ce-n plină zi s-a'intă-n fericire : 
«Sunt vesel, fericit și mulțumit I» 
Acum, scâpati de certuri și măceluri, 
E potrivită clipa, scumpi eleni, 
Să scoatem in lumină Pacea dragă,

Sâ nu mai Hm zdrobiți sub pisălog I 
Țăranilor, neguțătorilor.
Dulgherilor, meșteșugarilor, 
Metecilor și insularilor I
Grăbițl-vâ, voi, toate gloatelej

Cu pirghii, tirnăcoape și odgoane, 
Să ne durăm noi singuri fericirea I 
Veniti, fiți gata pentru libertate I 
Sâriți, eleni, acum ori niciodată I 
Feriți-vâ de moarte și ambiții I 
Lamach e-nfrînt I S-a luminat de ziuă I"

Circulația rutieră înregistrează 
valori ridicate atît în timpul zilei, 
cit șl după lăsarea serii. Unii condu
cători aUto. bicicliști, căruțași și pie
toni nu tin însă seama de condițiile 
meteorutiere de deplasare pe dru
murile publice datorită scurtării zi
lei. apariției ploilor și a ceței, din 
care cauză au avut loc o serie de 
accidente grave. în ultima săptă- 
mînă, ele s-au datorat, îndeosebi, 
neatenției în conducere din partea 
unor șoferi, rulării cu viteze exce
sive, nefolosirii corecte a luminii fa
rurilor pe timp de noapte, nedotării 
unor căruțe și biciclete cu mijloace 
de semnalizare adecvate. De pe urma 
acestor nedorite evenimente au avut 
de suferit mai ales pietonii și bici- 
cliștii. Din cauza nereducerii vitezei, 
la intersectarea cu un alt autovehi
cul, care venea din sens opus, con

ducătorul autoturismului l-HD-932, 
de exemplu, a accidentat mortal un 
biciclist. în județul Suceava, într-o 
singură zi, s-au petrecut trei acci
dente de pe urma cărora patru oa
meni nu mai sînt azi in viață, iar 
pe șoseaua județeană Craiova — 
Dănciulești, la ora 20, in două locali
tăți apropiate, au avut loc alte două 
accidente cu consecințe la fel de tra
gice. Nu puține evenimente nedorite 
se petrec și din cauza depășirilor 
riscante. Conducătorul autoturismu
lui l-HR-3 471. angajîndu-se impru
dent în depășirea unui alt autotu
rism, a pierdut controlul asupra vo
lanului, mașina a intrat în șanț, s-a 
izbit de un copac și s-a răsturnat. 
Doi oameni și-au pierdut viata.

în interesul celor aflați la volan 
și al celorlalți participant! la trafic, 
pentru prevenirea producerii acci
dentelor de circulație și pentru des

fășurarea unei deplasări in d plină 
siguranță pe drumurile publice, se 
recomandă un plus de atenție, din 
partea șoferilor, reducerea vitezei la 
trecerea pe lingă bicicliști și pietoni, 
semnalizarea și depășirea acestora la 
distantă laterală suficientă pentru a 
evita acroșarea lor, asigurarea te
meinică înainte de efectuarea mane
vrelor de depășiri și viraje. în con
diții meteorologice nefavorabile și 
pe timp de noapte este bine ca 
automobiliștii să renunțe la depla
sări pe distante mari, dacă nu este 
absolut necesar. Se recomandă, de 
asemenea, ca bicicliști! și pietonii să 
circule cu mai multă atenție, iar 
după lăsarea serii să se deplaseze, 
pe cit posibil, în afara părții caro
sabile a șoselelor și să folosească 
mijloace de semnalizare care să per
mită observarea lor de către condu
cătorii auto.
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ÎN AGRICULTURĂ

H UI RECH.TARE IA INSAMINTAH - TOATE EOE41ABILE SINI ACUM IUBITE!
Pretutindeni, în toate județele și unitățile agricole, muncă susținută la culesul 

roadelor toamnei și la semănat, cu participarea întregii populații a satelor

La C.A.P. Caracal, județul Olt, însămînțarea griului este 
în plină desfășurare. Zilnic, aici se realizează o viteză la 
semănat de 105 hectare, ceea ce permite încheierea aces

tei lucrări in 7 zile

în seara zilei de 30 septembrie, la 
comitetul județean de partid Buzău 
a avut loc o ședință cu toți factorii 
de răspundere din agricultura jude
țului. S-a analizat modul în care se 
desfășoară lucrările din campania 
de toamnă și s-au stabilit măsuri 
concrete pentru ca pînă pe 10 oc
tombrie să se încheie atît recolta
rea porumbului, cit și însămînțarea 
griului pe întreaga suprafață plani
ficată. Pe rînd, președinții celor 14 
consilii agroindustriale au prezentat 
stadiul acestor lucrări și problemele 
ce le au de rezolvat. Ce concluzii 
s-au desprins ?

Prezentăm mal întîf cîteva cifre 
din ..operativă". însămînțarea orzu
lui și a orzoaicei s-a încheiat pe 
toate cele aproape 17 000 hectare 
prevăzute. în ce privește griul, aces
ta a fost semănat, pînă în seara zilei 
de 1 octombrie, pe 22 000 hectare, 
adică pe 34 la sută din suprafața 
planificată. Rezultă, deci, că este 
nevoie de un efort stăruitor pentru 
accelerarea ritmului de însămînțare 
a griului. Și condiții există. Peste 96 
la sută din suprafața destinată griu
lui a fost arată și s-a pregătit tere
nul cu un avans de trei zile față de 
ritmul stabilit la semănat Totuși, 
deși în ultimele zile viteza la semă
nat a crescut de la 3 200 la 4 000 hec
tare, aceasta se situează sub viteza 
planificată, care este de 4 310 hec
tare pe zi. Pentru realizarea și de
pășirea acestui ritm de lucru, de 
care depinde încheierea însămînță- 
ril griului la termenul stabilit, co
mandamentul județean pentru agri
cultură a stabilit o serie de măsuri 
organizatorice. între acestea, amin
tim organizarea, în consiliile agro
industriale rămase în urmă, a schim
bului doi la executarea arăturilor și 
a schimburilor prelungite la pregă
tirea terenului. De asemenea, s-a 
hotărît ca, printr-o temeinică orga

prahova Întreaga obște a satului răspunde de strîngerea recoltei

Foto : E. Dichiseanu

Stadiul recoltării porumbului în 
județul Prahova este sub media zo
nei și mult sub aceea pe întreaga 
țară. La 30 septembrie mai era de 
strîns recolta de pe 16’500 de hecta
re. După cum am fost’ informați 
direcția județeană pgricolă, viteza de 
lucru prevăzută la această lucrare 
— 1 100 hectare pe zi — nu s-a re
alizat in nici una din ultimele zile. 
Ce se face pentru impulsionarea 
culesului acestei culturi ?

In multe locuri, prin activitatea po
litică și organizatorică desfășurată, 
s-a asigurat participarea la cules a 
marii majorități a populației de la 
sate. Ieri am văzut la lucru, pe 
terenurile cooperativei agricole din 

nizare a activității în cîmp, semănă- 
torile să lucreze efectiv de cînd se 
luminează și pînă se întunecă.

Esențial este însă ca accelerarea 
însămînțărilor să nu se facă în de
trimentul calității lucrărilor. Aceasta 
se impune cu atît mai mult cu cît, 
anul acesta, multe unități agricole 
din județ au obținut producții mici, 
tocmai datorită nerespectării norme
lor tehnice de calitate. Am urmărit.

BUZĂU

Griul rodește bogat pe „terenul" 
muncii de calitate la semănat

*

în cîteva unități agricole, cum se lu
crează în aceste zile.

La C.A.P. Pulești, prima măsură 
luată a fost eliberarea cu priori
tate a terenurilor care urmea
ză să fie însâmînțate cu cereale 
păioase. „Avînd teren eliberat din 
vreme — ne spunea ing. Iordache 
Granate, președintele cooperativei 
agricole — am creat condiții pen
tru executarea arăturilor cu un 
avans de 14 zile și încadrarea semă
natului în perioada optimă". Dealt
fel, acționîndu-se cu toate forțele, 
s-a reușit ca și în alte unități agri
cole din județ suprafețele destinate 
însămînțărilor de toamnă să fie eli
berate mai repede de culturile tîrzii 
și să se execute arăturile în ritm in
tens".

Este de relevat că, în multe uni
tăți, se acordă o mare atenție cali-

Albești, sute și sute de oa
meni. Veniseră și copiii mai mari 
și pensionarii, în total peste 1 200 
de culegători. Aceeași concentra
re masivă de Oameni am constatat

la și la cooperativele agricole Șirna și
Gorgota. Și exemple se mal pot da.

Din păcate, în județ sînt și comune 
unde nu se lucrează cu toate for
țele existente. Bunăoară, in comunele 
Rifov si Balta Doamnei nu ies la 
cirnp decit 100—150 de oameni, în 
timp ce în aceste comune există 
5 000—6 000 de locuitori. Și la Borca
ne ști, comună cu peste 10 000 de lo
cuitori. la cules se află putini oa
meni. De la contabila șefă a coope
rativei, Ecaterina Tănăsescu. am 
aflat că în cîmip, la culesul porumbu

tații lucrărilor, îndeosebi la pre
gătirea patului germinativ. La co
operativa agricolă Gherăseni, se
mănatul griului se află tntr-un 
stadiu avansat. „în prezent însămîn- 
țăm cele 100 hectare cu grîu pe care 
ne-am propus să realizăm cîte 8 000 
kg la hectar — ne spune Valeriu 
Călin, președintele unității. Terenul 
l-am pregătit grădinărește, iar la 
semănat lucrează cei mai buni me- 

canizatorl. Pentru a obține însă 
această producție trebuie să asigu
răm un raport optim între elemen
tele nutritive. Am mai avea nevoie 
de 200 tone de îngrășăminte cu fos
for". Reținem această problemă de
oarece ea nu este singulară. La di
recția agricolă județeană am aflat 
că nu s-au asigurat îngrășămin
te fosfatice la nivelul prevăzut 
nici pentru cele 2 000 hectare sta
bilite de Ministerul Agriculturii, 
de pe care urmează să se obțină, 
prin aplicarea unei tehnologii inten
sive, o producție medie de 8 000 kg 
la hectar.

Lipsa precipitațiilor din această 
perioadă impune mai mult ca ori- 
cînd ca lucrările de pregătire a te
renului să se facă la un înalt nivel 
calitativ. Sînt multe lucruri bune de 
spus în această privință. Ne vom 

lui. nu erau ieri mai mult de 140 de 
oameni. Or, numai la magazinele, 
restaurantele și bufetele din comună 
sînt peste 100 de lucrători. Dealtfel, 
ne-am uitat pe șoseaua principală; 
pe la multe porți, oameni ciorchine 
stăteau la taifas. Chiar și la sediul 
cooperativei se aflau o mulțime de 
oameni. De ce ? Jurista Liliana Bar- 
das de la U.J.C.A.P. Prahova în
trunise comisia de judecată în di
mineața zilei de 1 octombrie. Impri- 
cinatii, martorii — cum spuneam, o 
mulțime de oameni— în loc să fie 
pe cîmp stăteau la ușa comisiei. 
Chiar și în biroul de contabilitate al 
cooperativei erau prea multe func

opri însă asupra unor situații care 
fac notă discordantă de la aspectul 
general. Din cauza nerespectării 
normelor de calitate, tovarășul 
Gheorghe Drăgoi, director cu produc
ția vegetală la direcția agricolă jude
țeană, care ne-a însoțit în raidul 
nostru, a fost nevoit să inter
vină și să întrerupă. în unele 
unități, executarea lucrărilor. Astfel, 
la cooperativa agricolă Poșta Cîlnău, 
discuirea terenului nu se făcea ime
diat după arat. Or, datorită lipsei de 
umiditate din sol, intîrzierea acestei 
lucrări necesită ulterior patru-cinci 
discuiri, în loc de una-două cînd pă- 
mintul este reavăn. A fost luată 
măsura ca unul din cele cinci trac
toare care arau să fie echipat cu 
grape cu discuri pentru a pregăti 
terenul proaspăt arat. Un caz simi
lar a fost constatat și la cooperativa 
agricolă Glodeanu Sărat. Arătura nu 
se executa cu plugul în agregat cu 
grapa stelată, utilaj absolut necesar 
pentru fărîmarea*  bulgărilor de pă- 
mlnt. Și aici lucrarea a fost oprită, 
iar tractoarele au fost echipate cu 
aceste utilaje, absolut necesare. Am 
prezentat doar două cazuri care re
levă necesitatea ca mecanizatorii șl 
specialiștii din agricultura județului 
Buzău să urmărească îndeaproape 
respectarea tuturor verigilor din 
tehnologia culturii griului, să nu 
admită nici un fel de abateri de la 
normele de calitate stabilite.

Modul responsabil în care se ac
ționează în majoritatea unităților 
agricole, măsurile întreprinse pen
tru înlăturarea neajunsurilor înre
gistrate în toamna trecută dovedesc 
că lucrătorii ogoarelor buzoiene sînt 
deciși să pună o bază solidă recol
tei sporite de grîu din anul 1984.

Aurel PAPADHJC

DÎMBOVIȚA

Măsura hărniciei oamenilor' 
porumbul cules să fie 

transportat in aceeași zi

ționare. Oare ele nu pot da o mină 
de ajutor la cules ? Mai ales că în 
această unitate mai sînt de recoltat 
sute de hectare.

Acum, cînd recolta trebuie pusă 
repede și fără pierderi ■ la adăpost, 
nimănui nu-i este îngăduit să stea 
deoparte, nimeni nu are dreptul să 
sustragă pe locuitorii satelor de la 
munca în cîmp. Pretutindeni, trebuie 
să se acționeze în spiritul Legii pri
vind organizarea producției și a mun
cii în agricultură. Toată obștea sate
lor răspunde acum de recoltă I

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

La 1 octombrie, unitățile 
agricole din județul Dîm
bovița mai aveau de strîns 
porumbul de pe 12 100 hec
tare. suprafață care, potri
vit ritmului stabilit de or
ganele ministerului de re
sort. urmează să fie recol
tată în zece zile, cu o vi
teză zilnică de 1 250 de 
hectare. Bazîndu-se pe 
participarea la cules a unui 
mare număr de coopera
tori. organele de speciali
tate din județ au apreciat 
că sînt condiții să se reali
zeze o viteză zilnică de 
1 400 de hectare, ceea ce 
va permite ca în opt zile 
să fie strînsă ?i depozitată 
producția de pe suprafața 
ce a mai rămas de recol
tat. Dealtfel, în ultimele 
zile, unitățile agricole au 
depășit ritmul de lucru 
planificat, realizînd pe 30 
septembrie 1 396 hectare. 
Este un rezultat meritoriu, 
mai ales dacă avem in ve
dere că. pe ansamblul ju
dețului. producția medie la 
hectar depășește nivelul 
planificat.

Cooperatorii din Ulieștî 
au recoltat porumbul de pe 
520 de hectare din cele 630 
cultivate, lucrare la care 
participă practic toți locui
torii apți de muncă din co
mună. Cei 400 de coopera
tori culeg zilnic 30—35 de 
hectare. Programul zilnio 
de recoltare este dimensio
nat în funcție de cele 35 
de atelaje ale cooperativei. 
Executînd cîte șase dru
muri pe zi, fiecare atelaj 
transportă zilnic producția 
de pe un hectar, întreaga 
recoltă culeasă fiind adusă 
In aceeași zi în unitate sau 
la bază.

In ritm susținut se lu
crează și în celelalte coo
perative agricole din consi
liul agroindustrial Petrești: 
Ionești, Găești, Jugureni, 
Petrești și Morteni. La a- 
ceastă din urmă unitate, 
unde suprafața de porumb 
e mare — 845 hectare — 
Iar producția depășește cu

peste două tone la hectar 
pe cea prevăzută, lucrau 
peste 1 200 de cooperatori. 
Au fost recoltate pînă 
acum 650 hectare. Notăm 
că ceea ce se remarcă cu 
deosebire in această unita
te este preocuparea pentru 
livrarea producției contrac
tate la fondul de stat direct 
din cîmp, cu camioanele. 
Din producția rezultată 
pînă acum in consiliul a- 
groindustrial Petrești. 5 000 
tone de porumb, adică mai 
mult de jumătate din can
titățile prevăzute în con
tracte, au fost livrate la 
fondul de stat.

La C.A.P. Petrești, 900 
de cooperatori lucrează la 
culesul și transportul po
rumbului și 400 la grădina 
de legume. In aceeași pro
porție au fost împărțite și 
cele 80 de atelaje ale uni
tății și cele de pe raza co
munei. Pînă acum, în a- 
ceastă cooperativă agri
colă porumbul a fost cu
les de pe 70 la sută din 
suprafața cultivată, ceea 
ce permite încheierea a- 
cestet lucrări în șase zile. 
„Odată cu menținerea 
unui rm intens de lucru, 
depunem eforturi ca nimic 
din recoltă să nu se risi
pească" — ne spune ingi
nerul Nlcolae Neacșu, 
președintele cooperativei. 
O atare grijă se manifestă 
nu numai in unitățile agri
cole din consiliul agroin
dustrial Petrești.

Din cele relatate se des
prinde că prin participa*  
rea la cules a tuturor lo
cuitorilor satelor și prin 
corelarea transportului cu 
recoltarea, în județul 
Dîmbovița a fost pusă 
pînă acum la adăpost cea 
mai mare parte din recol
ta bună de porumb din a- 
cest an.

Lucian CTUBOTARU

ÎN INDUSTRIE

ACTIVITATE RODNICĂ PENTRU REALIZAREA PLANULUI
LA FIECARE SORTIMENT, LA TOTI INDICATORII CALITATIVI

(Urmare din pag. I)
producție realizată Ia un înalt ni
vel calitativ. Noi, furnaliștii hu- 
nedoreni, avem o deviză de muncă 
pe care dorim să o rostim de 
fiecare dată cu mîndrie : „Calitate, 
calitate și iar calitate I". Ne vom 
face datoria cu dăruire și price
pere, cu răspundere, nu vom 
admite chiulangiii, absentomanii, pe 
care nu-i va tolera nici o for
mație de lucru.

Prin buna organizare 
a muncii - productivitate 

superioară
ÎNTREPRINDEREA „ELECTRO

TEHNICA" DIN CAPITALA, uni
tate de frunte a industriei electro
tehnice românești.

Ora 7. împreună cu inginerul-șef 
al întreprinderii. Mihai Vintilă, 
parcurgem citeva din secțiile și ate
lierele de producție. Peste tot, or
dine și disciplină. în secțiile pre
lucrătoare, la vonsitorie, impregna
re sau la montai, fiecare muncitor 
lucrează temeinic, conștiincios. Se 
vede limpede că încă din prima zi 
de lucru in condițiile generalizării 
acordului global, toți oamenii mun
cii — de la muncitor pînă la direc
tor — au înțeles marile și mobili
zatoarele sarcini pe care le au de 
îndeplinit.

— Cum s-a asigurat acest climat 
de ordine și disciplină, tovarășe 
inginer-șef ?

— Să nu credeți că peste noapte. 
Avem o experiență de circa cinci 
ani de lucru în acord. In ultimele 
zile însă ne-am preocupat in mod 
deosebit de aprovizionarea cu ma
terii prime și materiale a locurilor 
de muncă. De asemenea, împreună 
cu conducătorii tuturor locurilor de 
muncă, am întocmit grafice de lu
cru pentru fiecare produs pe care 
îl avem de executat în această 
lună. O mare atenție am acordat 
încadrării in normele de consum 
stabilite la principalele materii pri
me cu care lucrăm : cupru, alumi
niu, tablă silicioasă. Dar oricit de 
bine am organiza noi producția, ori- 
cît de mult am introduce în fabri

cație soluții tehnice noi. originale, 
fără a avea din timp materia-pri
mă necesară, rezultatele noastre nu 
pot fi cele mai bune. Tocmai de 
aceea, in prezent căutăm soluțiile 
cele mai economice pentru a ne în
cadra in consumuri, în special la 
tabla silicioasă, pe care adesea o 
așteptăm ca '„plinea caldă".

La atelierul amplificatori magne
tici, mai degrabă un laborator decit 
un atelier, pe un panou sint afișate 
sarcinile formației de lucru de aici 
care derivă din contractul de acord 
global pe luna respectivă. La 
bancurile de lucru se muncea de 
zor ; fiecare muncitor avea la dis
poziție toate reperele necesare ope
rațiilor de montai, instrumente de 
control, documentația tehnică. „De 
fapt, noi ne-am defalcat planul de 
producție pînă la nivelul fiecărei 
echipe, ne soune maistrul Cristian 
Tudor. Astfel, fiecare echipă, fie
care om al muncii se conduce după 
un grafic de producție cu termene 
de execuție precis stabilite".

In acest sens, grăitor este modul 
în care și-a organizat munca echipa 
condusă de Ștefan Grăjdan. care 
are de rea’izat 40 de agregate elec- 
trofiltru de înaltă tensiune. In 
afară de grafice de montai s-au 
întocmit grafice defalcate pe repe
re, care urmăresc buna colaborare 
cu atelierele prelucrătoare. Pentru 
încadrarea în normele de timo și 
pentru scurtarea perioadei de mon
taj, muncitorii din echină au fost 
repartizați pe tipuri de operații, ți- 
nîndu-se cont de timpul aferent 
fiecărei operații, dar si de califi
carea fiecărui muncitor. Practic, 
sînt create condiții ca toți să-si 
realizeze sarcinile de plan. Dealt
fel. în sconul creșterii productivi
tății muncii, in atelier s-a organi
zat, recent, un nou loc de muncă 
deservit de patru muncitori care 
efectuează operații de debitare pen
tru întreaga întreprindere. Efectul: 
se înlătură risipa de materiale, 
toate ștraifurile de tablă silicioasă 
fiind refolosite. Prin această mă
sură organizatorică, lunar se vor 
economisi materiale în valoare de 
peste 500 000 de lei, în special sti- 
clostratitex — material costisitor 
care se produce din materii prime 
aduse din import.

In atelierul convertizorl-avansurl. 
sarcinile de muncă sînt repartizate 
individual, pe fiecare muncitor. 
„Aplicăm cu bune rezultate acest

La standul de control și fiabilizare o

sistem încă din luna martie, cînd 
am făcut o nouă reorganizare a ate
lierului și cînd am amplasat for
mațiile de lucru în flux de fabri
cație, ne explică șeful de echipă 
Victor Dimitriu. Avantajul este că 
asigură sporirea răspunderii fiecă
ruia pentru rezultatele muncii 
sale".

Roadele acestor măsuri tehnice 
și organizatorice n-au întîrziat. în 
primul rînd, transportul uzinal s-a 
redus practic la zero și a crescut 
productivitatea muncii. Totodată, 
calitatea produselor a sporit dato
rită specializării pe operații a fie
cărui muncitor. Pe lîngă organiza
rea științifică, de ceasornic, a 
fluxului de fabricație, specialiștii 
atelierului s-au preocupat și de în
noirea și modernizarea fabricației. 
Astfel, convertlzoarele CMTREM-6 
și 12 se vor fabrica de azi înainte 
după o nouă tehnologie. Prin noua 
tehnologie se vor executa două 
plăci de bază în timpul în care 
pînă acum se realiza doar una.

Sînt numai citeva secvențe de 
muncă desprinse in această zi la 
întreprinderea „Electrotehnica", în 

blocurilor electronice, un nou lot 
înaltei calități

care activitatea s-a desfășurat con
form graficelor de producție stabi
lite la nivelul întreprinderii.

De la muncitor la director 
- o unică răspundere 

pentru îndeplinirea 
sarcinilor de producție
Despre una dintre prevederile 

Decretului Consiliului de Stat cu 
privire la generalizarea muncii în 
acord global, corespondenții noștri 
din județele Galați și Buzău au 
discutat cu cadre de conducere din 
două unități : întreprinderea na
vală de elice Galați și întreprin
derea de contactoare Buzău. Este 
vorba de prevederea referitoare la 
cuprinderea în muncă în acord glo
bal, deopotrivă, a muncitorilor, 
maiștrilor, inginerilor, tehnicienilor 
și celorlalte categorii de personal, 
inclusiv personalul de conducere

de produ«e trece „proba de foc" a
Foto : Sandu Cristian

din întreprinderi, fabrici, uzine, 
șantiere, loturi, ferme ș.a.

Care este semnificația acestei 
prevederi esențiale și ce concluzii 
desprindeți pentru activitatea prac
tică imediată 7

Laurențiu Popa, contabil-șef la 
ÎNTREPRINDEREA NAVALA DE 
ELICE GALAȚI : „O Idee majoră 
pe care am desprins-o din lec
tura Decretului cu privire la ge
neralizarea acordului global este 
aceea a legăturii strînse a fon
durilor de retribuire și, impli
cit, a veniturilor oamenilor mun
cii de realizarea in bune condiții 
a planului la toți indicatorii canti
tativi și calitativi. Așa, de pildă, 
fondul de retribuire se calculează 
in raport cu gradul de realizare a 
producției fizice șl cu respectarea’ 
condițiilor calitative pentru perso- 
naiul muncitor, iar pentru persona
lul de conducere din întreprinderi 
in raport cu gradul de realizare a 
planului producției fizice, a planu
lui de export, a valorii producției 
nete fi a producției-marfă vlndută 
fi încasată. De aici rezultă clar ci 
numai și numai de munca noastră, 

fie că e vorba de muncitori, de 
economifti sau de cadre de condu
cere, de fapt de toți la un loc, de
pinde nivelul rezultatelor obținute 
in producție și, deci, al ciștlgurllor 
realizate.

Consiliul oamenilor muncii, între
gul colectiv al unității noastre s-au 
străduit ca, in acest an, să realizeze 
in condiții bune sarcinile de plan. 
Așa, de pildă, planul producției fi
zice pe nouă luni a fost depășit la 
oțel brut, lingouri din oțel, piese 
forjate, piese turnate din neferoase, 
asigurindu-se și depășirea planului 
la producția-marfă vindută și în
casată fi productivitatea muncii.

Sintem conștienți că, în sptritul 
prevederilor noului decret, sarcini 
deosebite revin consiliului oameni
lor muncii din întreprindere in asi
gurarea condițiilor necesare reali
zării si depășirii tuturor indicatori
lor de plan, tn aceste zile, organul 
de conducere colectivă din între
prindere este preocupat de asigura
rea cu contracte a tuturor sort'men- 
telor la producția fizică, de îmbună
tățirea colaborării cu unitățile fur
nizoare pentru evitarea golurilor în 
aprovizionarea cu materii prime fi 
materiale, de găsirea unor noi so
luții pentru utilizarea in procesul 
de producție, în proporție mereu 
sporită, a materialelor recuperate 
(șpanul din metale neferoase fi oțel, 
cărămizile refractare, fierul vechi 
f.a.). Măsuri hotărite vom lua, în 
zilele următoare, pentru îmbunătă
țirea calității producției in confor
mitate cu articolul din decret care 
precizează că in producția fizică 
realizată nu se includ produsele 
necorespunzătoare calitativ".

Ing. Cristian Gontescu, directorul 
ÎNTREPRINDERII DE CONTAC
TOARE BUZĂU : „Referindu-mă la 
Decretul cu privire la generalizarea 
acordului global și la celelalte de
crete, doresc să subliniez că, in an
samblu, prevederile lor reglemen
tează și precizează riguros condi
țiile in care se realizează retribuirea 
oamenilor muncii, de la muncitor si 
pînă la director, stabilind, totodată, 
răspunderile ce revin organelor de 
conducere colectivă pentru buna 
desfășurare a producției. De fapt, 
se urmărește in esență întărirea 
răspunderii în muncă a tuturor ce
lor care contribuie la realizarea 
sarcinilor de producție din între
prinderi. centrale industriale, trus

turi, ministere șl alte organe cen
trale și locale. Bunăoară, decretul 
stabilește clar că organele de con
ducere colectivă trebuie să acțione
ze cu fermitate pentru 'asigurarea 
bazei materiale, folosirea deplină a 
capacităților de producție, desfășu
rarea ritmică a activității, încadra
rea strictă in nivelul costurilor pla
nificate, creșterea mai rapidă a 
productivității muncii decit creș
terea veniturilor individuale și, pe 
ansamblul unității, dimensionarea 
personalului in concordanță cu con
dițiile de îndeplinire a sarcinilor 
de plan.

tn cele nouă luni care au trecut 
din acest an. ca urmare a mobili
zării întregului colectiv din între
prindere, planul a fost depășit cu
5 milioane lei la producția-marfă, 
3,5 milioane lei la producția netă,
6 milioane lei la export. Obți
nerea acestor rezultate a fost po
sibilă și datorită faptului că în ca
drul unității noastre s-a acumulai 
o bună experiență in aplicarea a- 
cordului global, care a cuprins fi 
pînă acum 83 la sută din personalul 
muncitor.

Chiar pe fondul acestor rezultate, 
In general bune, sintem convinși 
că mai aVern rezerve ce trebuie 
neiniirziat valorificate, tn acest 
sens, iert, prevederile recentului 
decret au fost dezbătute in toate 
secțiile de producție, stabllindu-se 
pe loc o serie de măsuri. Astfel, 
pînă azi, 1 octombrie. 30 la sută 
din personalul indirect productiv a 
fost repartizat în sectoare produc
tive. De asemenea, am trecut la 
defalcarea planului producției fizi
ce pină la nivel de formație de 
lucru, iar la secțiile primare am 
stabilit niveluri de calitate atît pen
tru fiecare produs in parte, cît și 
pentru fiecare reroer și subansam- 
blu. precum și măsuri pentru per
fecționarea organizării secțiilor și 
compartimentelor, în așa fel ca re
zultatele bune de pină acum să le 
transformăm tn realtzări foarte 
b"ne. potrivit posibilităților de care 
dispunem, să ne aducem astfel o 
contribuție tot mai susținută la re
alizarea obiectivelor economice ale 
acestui an, la progresul general al 
societății, in folosul nostru, al tu
turor".
Anchetă realizată de : Sabin 
CERBU, Gheorqhc IONITA, 
Dan PLAESU, Stellan CH1PER
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Electronică... 
muzicală

Spiritul inventiv al micilor 
constructori de aparate electro
nice din cadrul cercului de pro
fil al Casei pionierilor ți șoimi
lor patriei din Rimnicu Vil- 
cea a început să „rodească" 
și pe terenul... muzicii. După 
minuțioase studii și experimen
tări, ei au conceput și realizat 
un aparat care poate reda cu 
fidelitate notele muzicale de pe 
orice partituri. După primele 
testări la care a fost supus, 
aparatul a dat rezultate foarte 
bune. Se preconizează ca el să 
fie multiplicat și pus la dispozi
ția profesorilor de muzică din 
școlile vilcene.
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I Frumoasa... I
| pestriță
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O zonă de o rară frumusețe, 
reunind pădurile comunale de la 
Berini, oferă iubitorilor de natu
ră priveliști de neuitat. Este 
vorba de Lunca Pogănișului din 
județul Timiș. Unul dintre 
punctele de cea mai mare atrac
ție de aici il constituie faimoasa 
lalea pestriță. Spre deosebire de 
suratele ei din alte zone ale țării 
și din lume, laleaua pestriță de 
aici prezintă o particularitate 
care o face și mai ademenitoarei 
florile ei sînt de un alb imacu
lat cu... picățele multicolore.

Să le tot admiri !
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EROliltlElOR NOASTRE-EROI A! TIMOR WASTREL
Interlocutori : tineri de la între

prinderea „Electroaparataj". Prin
tre cei mai în virstă (27 de 
ani) se numără și secretarul co
mitetului U.T.C., Gheorghe Flrescu, 
lăcătuș. Cel mai tînâr, Alexandru 
Dumitra, are 23 de ani. Alături de 
ei : Maria Atîrgovlțoaiei, mașinistă 
la secția de sculărie semiautomată, 
Elena Ionescu, electrician construc
tor, Ioan Chiriac, subinginer, și 
Emil Dinga, economist. Unul sin
gur e bucureștean, ceilalți au ve
nit la școala profesională a între
prinderii din sate și comune situate 
în județele Vîlcea, Vaslui, Suceava, 
Călărsși»

Discutăm despre filmul româ
nesc. Se emit opinii pe teme 
dintre cele mai felurite, semn că 
subiectul preocupă. Datorită tele
viziunii și programărilor din ultima 
vreme sînt cunoscute multe din 
producțiile cinematografice mai 
vechi.

Se ridică problema educației 
pentru film care să sprijine pe cea 
a educației prin film. Valoarea 
unor filme semnate de creatori mai 
tineri mai ales — nu merge mină 
în mină cu accesibilitatea — se 
remarcă. Se impune după opinia 
mai multor interlocutori pe de o 
parte preocuparea pentru creșterea 
gradului de accesibilitate și atracție 
— în sensul unor filme „de spec
tacol", ca cele ale lui Sergiu Ni- 
colaescu ; pe de altă parte, un efort 
special de educație estetică corela
tă unei mai susținute formații so- 
cial-politice, așa încît tinerii să nu 
aștepte de la film doar o relaxare. 
(Emil Dinga, Gh. Firescu).

Toți consideră nu doar filmul în 
general, ci mai ales filmul româ
nesc o necesitate ; apreciindu-i ca
racterul elaborat, subtil de care dă 
dovadă uneori — ceea ce îl face 
incomparabil cu filme de pe alte 
meridiane, animate de cascadori — 
maeștri în bătăi și urmăriri. („Se
lecția din producția străină, occi
dentală mai ales, ne propune sur
prinzător de multe filme slabe, 
străine de spiritul popoarelor pe 
care le reprezintă" — loan Chi
riac).

plăcut «Dacii», «Mihai Viteazul» — 
dar m-au interesat în mod deosebit 
filme care făceau educație patrio
tică prin informația inedită pe care 
ne-o aduceau și prin prelucrarea 
ei emoțională — precum «Falan
sterul». Deosebit de impresionante 
mi s-au părut peliculele inspirate 
din istoria mai recentă, din lupta 
comuniștilor pentru dreptate socia
lă și libertate. Cred că seria des
chisă prin «Speranța», «Labirintul», 
«Zidul», «Convoiul», se cere conti
nuată prin noi opere edificatoare 
pentru sacrificiile pe care le-au 
făcut înaintașii noștri". (Elena Io
nescu).

Firește, filmul de actualitate a 
polarizat cele mai multe dintre opi
niile formulate. „Marele cîștig al 
cinematografului nostru este după 
părerea mea filmul de dezbatere 
etică, cel cu o densă substanță so
cială și politică" — aprecierea lui 
Emil Dinga a fost întărită de Elena 
Ionescu, Gheorghe Firescu și loan

facă operă de «reeducare» sau una 
de educație ? Oare filmul nu vor
bește despre noi și nu ni se adre
sează nouă, oamenilor obișnuiți, 
normali, care nu ajungem la fapte 
antisociale 7 Și nu în filmul ro
mânesc trebuie să găsim răspun
suri la frămîntările noastre 2 In
tegrarea în viață a celor certați cu 
legea e mai importantă decît inte
grarea în muncă, în viața de fami
lie — sau în climatul vieții orașu
lui (a celor veniți de la sat ca 
mine), sau în procesele revoluției 
agrare. Consider că se aleg cu prea 
multă insistență în filmele noastre 
personaje din categoria celor cer
tați cu legea, a unora care aleg 
drumuri greșite spre a răzbi în via
tă și, evident, eșuează. Spunînd 
acestea nu vreau să se înțeleagă că 
pledez pentru «înfrumusețarea» ar
tificială a vieții, ci pentru respec
tarea ei, căci realitatea zilelor 
noastre ne oferă eroi adevărațî, 
care și-au făcut din cinste, abne-

OP1NII ALE TINERILOR MUNCITORI DE LA 
ÎNTREPRINDEREA „ELECTROAPARATAJ” DIN CAPITALA 

DESPRE FILMUL ROMANESC DE ACTUALITATE

GENURI ȘI TEME PREFERATE. 
Ce fel de filme s-au grefat în me
moria și sensibilitatea tinerilor de 
la „Electroaparataj" ? Nu se fac 
referințe în primul rînd la speciile 
considerate cele mai populare : 
farse, musicaluri ori filme de aven
turi. Dată fiind premiera de dată 
recentă, „Buletin de București" re
ține atenția. „De ce 7, întreb, din 
cauza laturii comice ?“. „Nu, mi se 
răspunde" (Alexandru Dumitru) — 
„nici nu e o comedie, ci o satiră 
cu multe aspecte adevărate".

Tinerii muncitori n-au uitat în 
schimb realizări de alte genuri.

Filmul de reînviere a paginilor 
epopeii naționale rămîne un gen 
apreciat „pentru sentimentele pa
triotice ce-1 animă, pentru rolul pe 
care l-a jucat și il joacă în resta
bilirea publică a adevărului istoric. 
Nu putem uita filmele despre Mi
hai Viteazul, Ștefan cel Mare, Lă- 
pușneanu. Ne-a plăcut mult filmul 
dedicat lui Nicolae Titulescu. Cre
dem că s-ar impune și realizarea 
unei pelicule consacrate lui Nicolae 
Iorga, și credem că există nume
roase personalități fascinante care 
n-au beneficiat pînă în prezent de 
atenția cuvenită din partea cineaș
tilor". (Gheorghe Fireseu). „Mi-au

Chiriac. „Puterea șl Adevărul", 
„Clipa", „Zile fierbinți", „Cursa", 
„Proprietarii", „Proba de microfon", 
„Mere roșii", „Ilustrate cu flori de 
cîmp" — au fost frecvent utilizate 
ca exemple pentru teme de actuali
tate, pentru atitudinea reflexivă la 
care au incitat, determinînd, poate, 
schimbări de mentalitate.

VA REGĂSIȚI ÎN EROII DE PE 
ECRAN 7 „Mai degrabă in unii de 
altă vîrstă. Căci filmele cu eroi ti
neri mi se par rare — afirma loan 
Chiriac. Poate greșesc ; poate că 
o statistică atentă mă va infirma. 
Sigur, însă — eroii tineri îmi par 
puțin numeroși fiindcă nu sînt in- 
teresanți în comparație cu cei din 
viață, sau cu alte personaje «adul
te». M-a frapat nu o dată că, mai 
ales cînd e vorba de tineri, dai de 
aceleași scheme : foarte mulți țipi 
simpatici, pitorești și guralivi (su
perficiali) și indivizi gravi, care 
au greșit Observînd caracterul 
schematic al unor filme și perso
naje, vreau să merg mai departe 
spunînd că, în raport cu marea di
versitate tipologică .pe care o oferă 
viața însăși, ecranul cinematogra
fiei noastre manifestă o anumită 
îngustare, o anume sărăcie și, ca 
urmare, o sărăcire a tabloului de 
tipuri, de personaje de eroi ai rea
lității. Forța educativă a filmului 
este strîns legată de capacitatea lui 
de a reda variat adevărul vieții, al 
realității, al idealurilor care animă 
tinăra generație de constructori ai 
socialismului. Pledînd pentru pre
zența eroilor adevărați în filmul de 
azi nu înțelegem prin aceasta o vi
ziune schematică asupra celor înfă
țișate, asupra eroilor, o manieră 
simplistă în prezentarea persona
jelor, ci, dimpotrivă, o perspectivă 
artistică și ideologică din care să 
rezulte întreaga lor complexitate 
în lumina adevărului vieții, a idea
lurilor și aspirațiilor cgre ii. animă".

„Cam multe sînt filmele cu ele
mente de, la periferia societății și 
â vieții ! M-am întrebat chiar : 
este, oare, de datoria filmului să

gație, curaj și dragoste de muncă 
norme de conduită de la care nu 
se abat. Existența acestor eroi este 
un adevăr neîndoielnic și in el se 
exprimă frumusețea vieții, a reali
tății". (Alexandru Dumitru).

Iată doar cîteva din răspun
surile date sub forma unor conclu
dente întrebări — răspunsuri reve
latoare pentru lipsa de concordanță 
dintre tipologia și problematica vie
ții și oglindirea ei cinematografică.

VIRTUȚILE ȘI SURSELE MO
DELULUI. A revenit des în discu
ție imposibilitatea identificării cu 
mulți dintre eroii de pe ecran — și 
datorită schematismului — faptu
lui că multe personaje trăiesc și 
mai ales vorbesc ca un robot, ser
vesc mai ales la ilustrarea unor 
idei, nu o dată minore.

„Orice erou care poate fi reți
nut trebuie să fie demn de cre
zut, bogat, complex. Eu cred că 
mai ales eroul tinăr este un erou 
dramatic : neliniștit, cu preocu
pări. Căci tinerețea e marea răs
cruce a vieții. Atunci îți alegi o 
meserie, o calificare, atunci te 
stabilești într-un anumit Ioc, 
atunci te căsătorești, ai copii. în 
plus, oricum, viața nu e numai mie
re și cozonac. «Omul bun» se cioc
nește de fenomene specifice vechii 
mentalități: egoism, carierism, con
formism, incompetență. Abia în- 
frîngîndu-le devine erou". (Gheor
ghe Firescu).

„îmi pare rău că tocmai o 
fată trebuie s-o spună : femeia 
nu e egala bărbatului în galeria 
personajelor din filmul româ
nesc. Ea apare mai rar în film 
și doar cu titlu de excepție în 
roluri principale. Și mai puține 
sin*,  filmele care să arate rolul 
social și politic al femeii, lupta 
ei pentru infrîngerea prejudecăți
lor de tot felul și pentru ilus
trarea unor nobile trăsături mo
rale — dăruire, energie, genero
zitate, sensibilitate, omenie — spe
cifice poporului nostru". (Mari*  
Atirgovițoaiei).

„Cineaștii noștri par a fi fost 
atrași mai mult de personaje și 
situații spectaculoase decit de 
unele cu valoare de model — 
considera Emil Dinga. Sigur că 
un erou nu e un om banal, ci, 
dimpotrivă, unul mai interesant. 
Pe de o parte — ai putea zice 
că l-ai intilnit undeva, te cîștigă . 
prin autenticitate. Dar pe de alta 
— convingerile, atitudinile și mai 
ales faptele lui te fac să-1 admiri, 
să-1 urmezi, te înaripează în nu
mele unui ideal, conturează no
bile orizonturi morale, sufle
tești. Or, uneori ce întilnim în fil
me 7 Ai impresia că eroii negativi, 
din felul prea insistent în care ne 
sint înfățișați, ar trebui să consti
tuie «exemplele» de urmat, că pe 
ei trebuie să-i urmeze tineretul ! 
De dragul spectaculosului ei sînt 
urmăriți în fel și fel de situații, le 
sint descrise, cum să spun, prea 
«luxos» avatarurile, parcă implo1- 
rîndu-ne simpatia, compasiunea. 
Pitorești, cu un limbaj adesea 
colorat, «simpatici», acești indivizi 
marginali sînt croiți parcă spre a 
stîrni atracția spectatorilor. Este ■ 
nefiresc și, în definitiv, în contra
dicție cu adevărul, cu menirea edu
cativă a filmului".

încheiem consemnarea dialo
gului nostru cu tinerii de la 
„Electroaparataj". dînd glas ar
gumentelor lor in favoarea inspi
rației din viață, din realitate.

„Asemenea eroi, ca cei pe care 
am dori ,să-i vedem — nu trebuie 
inventați — decit în măsura în 
care arta nu se poate mulțumi să 
fotografieze realitatea. Prototipul 
lor poate fi cu ușurință aflat 
printre tinerii muncitori și inte
lectuali de azi. Am cunoscut sute 
de oameni, oameni care se identi
fică unui model — prin demni
tatea ce o acordă și o primesc de 
la muncă, prin ambiția de a fi 
prețuiți, stimați de cei din jur, 
prin setea lor de a se ridica la o 
condiție de viață și cultură pe 
care n-au avut-o nici unul din 
înaintași". (Elena Ionescu).

Pretutindeni există acte de 
eroism al muncii cotidiene. Dar 
cred că există și „zone fierbinți", 
in care se cere o dăruire ieșită 
din comun, unde se produc fapte 
spectaculoase — arătau interlo
cutorii noștri. „Eu cred că con
tactul cu marile șantiere ar fi 
revelator — căci acolo se lu
crează, cu modestie, în condiții 
mai grele, mai multe ore pe zi ; 
căci acolo posibilitățile de trai și 
distracție nu-s ca cele dintr-un 
oraș. In plus, ca pretutindeni 
unde se face ceva nou, fără sea
măn — sînt sute de cerințe noi, 
e o luptă cu timpul, se cere un 
efort mai intens de gîndire, se 
cer fapte deosebite. Pretutin
deni unde se muncește, creatorii 
pot întîlni manifestări din cele mai 
directe ale spiritului de dăruire, 
curajul și dorința de a schimba 
ceva, de a duce mai departe ceva. 
Oglindind realitățile — arta, fil
mul pot arăta cum se formează 
tinerii zilelor noastre" — spu
nea Gheorghe Firescu.

Tînărul poate fi un minunat 
model al eroului revoluționar al 
actualității — afirmă tinerii. Să 
sperăm că adevărul opiniei lor 
va găsi ecou in conștiința creato
rilor viitoarelor producții cine
matografice românești.

Natalia STANCH

(Urmare din pag. I)

Funcția modelatoare a artei
a ridicat o sumă de oameni inves-

Popasuri turistice reconfortante
In orice anotimp, 

un concediu, o cură 
balneară sau un sfîrșit 
de săptămînă pot fi 
petrecute în condiții 
de deplin confort și 
într-o ambiantă plă-_ 
cută în numeroasele 
hanuri, hoteluri și ca
bane ce se află situate 
in zone dintre cele 
mai pitorești ale țării. 
Prin Agenția de tu
rism „COOP" din 
București (str. 13 De
cembrie nr.. 26, în ho
lul casei de bilete 
nr. 2 a sălii Palatului, 
telefon : 14 52 09) se
pot rezerva locuri, din 
timp, pentru serii 
complete sau numai 
pentru cîteva zile, la 
cunoscute și apreciate 
unități turistice ca : 
Hanul Cheia (județul

Prahova), Hanul Mon- 
teoru (județul Buzău), 
hanurile Sucevița și 
Ilișești (județul Su
ceava). Hanul Horezu 
(județul Vilcea', Hote
lul „Tulnic“-Cîmpeni 
(județul Alba), Hanul 
Izvoru Mureșului (ju
dețul Harghita), ha
nurile „Casa Arcașu
lui" și Agapia (județul 
Neamț) și multe alte
le, de pe tot cuprinsul 
tării.

Agenția de turism 
„COOP" din Bucu
rești, agențiile simi
lare din orașele Cluj- 
Napoca, Timișoara, 
Iași, Craiova, precum 
și Uniunile județene 
ale cooperativelor de 
producție, achiziții, 
desfacere a mărfuri
lor și de credit

(UJECOOP), prin res
ponsabili de turism 
din cadrul acestora, 
organizează sejururi 
de 2—12 zile, vacanțe 
combinate în 2—3 sta
țiuni apropiate, ex
cursii la sfîrșit de 
săptămînă, individua
le sau pentru grupuri. 
Iată și cîteva avantaje 
de care se bucură cei 
ce fac apel la servi
ciile oferite de aceste 
agenții : cazarea și 
masa la prețuri con
venabile (masa nu 
este obligatorie în 
toate cazurile). Se pot 
face și rețineri antici
pate cu 2—3 luni 
înainte.

în fotografie: Hanul 
„Casa Arcașului" din 
Tg. Neamț.

Igiena muncii intelectuale
Se poate spune că, datorită progresului rapid al științei și tehnicii 

In epoca noastră, nu există profesie care să nu solicite și capacitatea de 
gindire, sistemul nervos al fiecărui om. Altă caracteristică semnificativă 
este aceea că procesul de instruire, formare și perfecționare profesională 
este continuu, el începînd de pe băncile școlii și chiar mai devreme, și 
nu încetează niciodată. Prof. univ. dr Gheorghe TANASESCU, de la In
stitutul de igienă și sănătate publică din București, în rindurile de mai 
jos face cîteva recomandări în legătură cu randamentul muncii intelec
tuale și cu factorii de care depinde optimizarea acestuia.
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De foarte multi ani. elanul a 
dispărut din sudul și centrul 
Europei. El mai poate fi intilnit 
numai prin pădurile din nordul 
continentului. Iată însă că silvi
cultorii din Botoșani au desco
perit, in ultimul timp, prezenta 
citorva elani prin pădurile pe 
care le îngrijesc. Investigațiile 
întreprinse au dus la identifica
rea a nu mai puțin de 11 elani 
maturi șl 3 pui. Ei le-au asigu
rat șl le asigură cele mai bune 
condiții de hrană, de ocrotire șl 
îngrijire. Recunoscători, oaspeții 
pădurilor noastre — veniți cine 
Știe de unde — încearcă o a- 
propiere de așezările omenești. 
Pentru a realiza această foto
grafie. lui Numitorle Orhei, se
cretarul A.J.V.P.S. Botoșani, 
i-au fost necesare vreo... trei 
zile de plndă. Dar merită oste
neala !

Ca din pâmînt!

Cunoscută ca o foarte bună în
grijitoare de animale, Virginia 
Țurcanu. de la ferma pentru 
creșterea vacilor cu lapte Ser- 
bești. a I.A.S. Bacău, a devenit 
in acest an fruntașă și in cul
tivarea plantelor de cimp. Pe lo
tul pe care il are in folosință, 
ea a cultivat, intre altele, și 
bostani furajeri. Tot pentru va
cile cu lapte. Bostani care au 
crescut atit de mart, că pe 
unii dintre ei, cum este și acesta 
din imagine, nici nu-i poate ri
dica sinqură. Știți cit cintăres- 
te el? Aproape cit ea însăși, a- 
dică 60 de kilograme. E ceva !

Rubricâ 'ealizatâ de
Pelre POPA
cu sprijinul corespondenților
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tindu-i cu capacități altădată 
inexistente, le-a schimbat cadrul, 
i-a informat, i-a format, le-a dat 
șanse, a eliberat în atîția cetățeni 
talente. însușiri prospective, putere 
de invenție sau febricitate și 
chiar dileme de un rang înalt, 
fermenți ai progresului. Acest 
proces și acest produs nu este ab
sent de pe scenele noastre (să ne 
gîndim de pildă la Tudor Popescu, 
la Țic, la Genoiu și la alții), dar 
nici nu are forța de șoc necesară, 
personajul-exponent neavind perti
nența marilor eroi ai dramaturgiei 
universale și nici măcar frapanta 
unui Arjoca sau Chitlaru. Pe aceas
tă direcție sîntem încă în deficit.

Oricine înțelege că personajul- 
modelator nu e o copie, ci o sin
teză ; că în el se găsesc reunite 
trăsături din mulți oameni pe care 
îi întilnim pretutindeni .și poate 
încă ceva în plus din cum am dori 
uneori să-1 vedem configurat pe 
erou. Că, așa fiind, el este ușor- 
idealizat, forța lui principală 
nestînd atît in verosimilitate mă- 
runt-realistă, cît in ipostaziere șo- 
cant-mobllizatoare. Dacă însă cri
tica de teatru se izbește de acest

personaj și-1 măsoară cu șublerul 
veracității realiste și nu cu dimen
siunea specială exponențială cu 
care a fost investit, ea îl desfiin
țează ; și, odată cu el, reducă șansa 
apariției altora.

Dealtminteri nu cred să greșesc 
spunînd că decalajul de care vor
beam mai sus a fost în bună parte 
alimentat și de unele predilecții 
critice. Tot ce s-a așezat ca felie 
de viață și ca stare de sentiment 
benign, ca patos ameliorativ, sim
țire autohton-patriotică, idealitate 
simplă, înflorire sociabilă a găsit 
un arsenal de calificative dispre
țuitoare la unii critici ; care au în
soțit cu jubilația lor toate întor- 
tocherile mai puțin salubre, răsu
cirile, încîlcelile, jumătățile de 
sensuri, cruzimile și pestilentele 
răzbite în teatru și au ridicat scă- 
limbăeli necitețe la rang de artă 
majoră. Exersînd o cenzură, altfel 
dreaptă, împotriva imposturii fa- 
bricioase de descendentă prolet
cultistă, ei au amendat, totodată, 
vrind sau nevrînd, și zona realis
mului educativ, modelator, al pie
sei de adeziune, nu numai de deli
mitare. Dar piesa aceasta apare 
astăzi ca foarte utilă procesului de 
educație socială, mai mult poate 
decit cea inutil sofisticată.

Făcînd propriul meu bilanț de 
scriitor, mărturisesc că am încer
cat, de la început, elaborarea per
sonajului exponențial, afirmativ, 
prin Vintilă Gîrțu din „Explozie 
întirziată", Anghel Dobrian din 
„Ștafeta nevăzută", Vlăsceanu din 
„Simple coincidențe", Ioviță din 
piesa cu același nume. Patosul bi
nelui afirmat străbate însă șî două 
personaje din „Zestrea" (Doru și 
Li via), pe savantul Cristian din 
„Camera de alături", găsește mo
dalități populare în Todoruț din 
„Viața e ca un1 vagon 7" și în Ure- 
chiatu din „Piatră la rinichi", mo
difică stări de conștiință și în 
„Ferestre deschise", și în „Ochiul 
albastru" și în „Acord", depășește 
dileme în „Subsolul" și „Cititorul 
de contor", ca să nu mai înșir des
tule piese scurte. Nu cred totuși că 
am izbutit, încă, pe de-a-ntregul, 
să exprim valorile pozitive expo
nențiale din țara mea, să dau corp 
omului superior rîvnit de marea 
literatură. Pentru România, pe 
care o cunosc bine, am scris pre
cumpănitor realist.

Am scris de asemenea și para
bole, dar acelea se referă în gene
ral la alte societăți și sisteme și 
sînt o armă polemică, revoluționa

ră, împotriva doctrinelor și concep
țiilor stabilizate acolo, o demasca
re a lipsei de pertinență a propo- 
zițiurtildr și filozofiei lor. Am in
tenția să duc și această acțiune 
mai departe, punînd in valoare, 
aici, ca și acolo, tot ce este lupta 
umanului de a se păstra necofupt, 
de a învinge agresiunile fizice și 
morale de tot felul. în acest sens, 
o piesă a mea mai recentă, „Bi
roul", denunță, aici, cameleonismul 
oportunist ca formulă de afirmare 
în societate trecind peste cadavre, 
iar o alta, și mai recentă, „Sclero
za", descrie, acolo, avatarurile unei 
conștiințe inflexibile intrate în 
mecanismul unor structuri mon
struoase. Ele au, firește, și partea 
lor de afirmație : puterea de a con
simți spiritualicește eu valorile 
tradiției noastre istorice, în prima; 
credința in umanitate într-a doua.

Voi fi și mai sensibil (ca și co
legii mei, sint convins) la decan
tarea acelor aspecte ale vieții și 
societății noastre asupra cărora ni 
s-a atras recent și deosebit de clar 
atenția, într-un mod cu totul în
dreptățit, și care, exprimînd [dina
mica propriei noastre evoluții, au 
fost și pină acum, dar vor fi și 
mai intens motorul preocupărilor 
noastre scriitoricești.

— Stimate tovarășe profesor doc
tor, există păreri că munca intelec
tuală ar solicita doar creierul, siste
mul nervos și în mai mică măsură 
restul organismului.

— Solicitarea organismului In pro
cesul muncii intelectuale nu se limi
tează, cum s-ar putea crede, numai 
la activitatea sistemului nervos. Așa 
cum dovedesc numeroase cercetări 
științifice, munca intelectuală anga
jează fiziologia întregului organism. 
Activitatea intelectuală intensă pro
duce modificări la nivelul aparatului 
cardiovascular, influențînd frecvența 
pulsului, tensiu
nea arterială, cir
culația singelui 
de la nivelul di
feritelor organe 
(irigarea sangui
nă a creierului 
fiind privilegia
tă) ; funcțiile 
glandelor endo
crine și schimburile respiratorii 
se activează. Dealtfel, oamenii de 
creație din domeniul tehnicii sau 
al științei, scriitorii, compozitorii 
resimt uneori nu numai solicitarea 
sistemului nervos, ci a întregului 
organism. Chiar dacă se mai spune 
uneori, în glumă, că talent înseamnă 
10 la sută inspirație și restul trans
pirație, există după cum se vede 
mult adevăr în aceste cuvinte.

Activitatea nervoasă solicită însă 
foarte intens și sfera afectivă, emo
țională, aceasta contribuind fie la 
mobilizarea energiilor, a întregii ca
pacități de muncă, fie la scăderea 
randamentului muncii intelectuale.

— In ce condiții apare oboseala 
nervoasă și ce factori favorizează 
instalarea ei ?

— Efortul poate deveni nociv dacă 
sînt depășite posibilitățile de adap
tare a omului. Aceasta se poate în- 
tîmpla atunci cînd activitatea inte
lectuală impune rezolvarea unor 
probleme dificile într-un ritm prea 
rapid sau cînd este parcurs un text 
care este înțeles și asimilat mai greu. 
Cu cît este însă mai bine pregătit 
profesional un om, cu atît el poate 
răspunde mai prompt solicitărilor 
curente, care, în acest caz, îi cer un 
efort pe măsura propriei pregătiri și 
capacități intelectuale.

Este util de știut că o activitate 
intelectuală care nu solicită suficient 
capacitatea de gîndire, care nu ge
nerează un anumit grad de încorda
re în funcționalitatea sistemului ner
vos, o asemenea subsolicitare duce 
repede la plictiseală și chiar obosea
lă nervoasă. Dealtfel, o subsolicitare 
de durată în munca intelectuală face 
ca această activitate să își piardă 
caracterul ei formativ. Există la unii 
părinți tendința de a căuta să ușu
reze munca copilului. în realitate, o 
angajare mai redusă la efort intelec
tual în copilărie și a'olescență nu 
este propice pentru 'rmarea de
prinderilor de muncă intelectuală și

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ

pentru dezvoltarea activității ner
voase, psihice. In concluzie, un anu
mit grad de solicitare constituie un 
factor de stimulare a capacității in
telectuale.

— Care sint factorii care influen
țează randamentul muncii intelec
tuale ?

— Uneori, condiții sau chiar amă
nunte aparent minore, împrejurări 
exterioare activității, zgomot foarte 
intens sau prea monoton, frecventele 
apeluri telefonice, luminat prea Sla
bă sau prea puternică pot influența 
negativ randamentul activității inte

lectuale. Capaci
tatea de muncă, 
randamentul ei 
depind și de sta
rea sănătății, de 
aportul nutrițio
nal, inclusiv de 
ritmul meselor, 
de odihnă, de 
motivația activi

tății care poate fi exprimată prin 
intensitatea răspunsului la întreba
rea : de ce fac eu acest lucru 7

Studiile și cercetările întreprinse 
In multe unități de producție arată 
că această capacitate de lucru inte
lectual — exprimată prin ansamblul 
posibilităților fiziologice și psihice — 
variază în timpul unei zile, săptă- 
mîni sau trimestru. Dacă ne referim 
la activitatea școlară, randamentul 
elevilor este maxim dimineața între 
orele 8,30 și 12 și după-amiaza între 
orele 15 și, 19. Cea mai redusă capa
citate de lucru intelectual este noap
tea tirziu, după ora 24. Aceste date 
arată cît de importantă este organi
zarea rațională a timpului destin.' 
asimilării cunoștințelor și, mai ale 
formarea unor deprinderi pentru o 
disciplină de lucru.

— Ce recomandați, in concluzie, ti
nerilor și nu numai lor ?

— In legătură cu studiul Indivi
dual trebuie să se înțeleagă bine im
portanța asimilării cunoștințelor la 
timp,, a învățării în mod ritmic pen
tru a evita aglomerarea materialului 
de parcurs. Se constată, la acei ti
neri care nu au pregătit din timp 
materia de studiu, că în preajma 
examenului se expun riscului de a 
face ceea ce denumim un „șoc ini
țial al învățării", o panică, pentru 
că rețin prea puțin dih ce citesc. 
Acest șoc nu se întilnește la cei care 
învață zilnic, sistematic, care, con- 
știenți sau avertizați din vreme de 
dificultățile unui material nou, îl 
parcurg din timp. Este un exercițiu 
și de disciplină a muncii intelectuale, 
o deprindere de planificare a activi
tății și, totodată, o măsură de igienă 
a muncii intelectuale care contribuie 
la prevenirea oboselii nervoase și 
asigurarea unui randament constant 
bun.

Convorbire realizată de
Elena MANTU
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„Scînteii

Apărătorul 
acuzat

In cercurile juridice din județul Covasna 
se vorbește, ca de o intimplare de pomină, 
despre un avocat care a descins intr-o co
mună și s-a autoinvitat la masă la un jus- 
tițiabil. După ce l-a tratat cu mîncare și 
băutură, justițiabilul a cutezat, totuși, să 
murmure timid că, de fapt, el e... partea 
adversă din proces. „Zău 7 Și cine e clien
tul meu 7“ — a întrebat pledantul. „— Cu
tare". Scuzindu-se cu surisuri nu prea 
fîsțîcite, avocatul s-a mutat la „cealaltă 
parte" pentru o tratație bogată.

Am căutat in dosarul inculpatului Orlan 
Andrei — pină nu demult un faimos avocat 
din Tirgu Secuiesc, in prezent condamnat 
pentru estorcarea clientelei — dovezile 

acestei încurcături de pomină, dar. din pă
cate, nu le-am găsit. Spunem „din păcate" 
deoarece în dosar au fost probate aspecte 
și mai penibile :

— Aveam un proces de stabilire a pater
nității. Avocatul O. Andrei, care mă cu
noștea de cînd figurasem ca martoră Ia o 
judecată, a apărut la mine în comună și 
m-a căutat acasă, cu toate că eu nu l-am 
angajat. Am scos o sticlă de țuică să îl 
servesc, ca pe un musafir. A pus mina pe 
sticlă și a băgat-o în geantă. Primisem 
retribuția și aveam pe masă opt sute de 
lei. I-a luat și pe aceia, spunîndu-ml că 
500 reprezintă angajamentul, iar 300 — taxa 
de transport, deși eu nu îl chemasem.

Al doilea exemplu :
— Avocatul O.A. s-a oferit să mă ducă Ia 

Tirgu Mureș, cu copilul, la expertiză. Eu

am crezut că are drum intr-acolo, totuși 
i-am dat 500 de lei pentru transport. Cînd 
am ajuns, avocatul mi-a cerut încă 200 de 
lei pentru deplasare. I-am înmînat și, tot
odată, am mai scos patru sute să i le dau, 
mamei, să facă unele cumpărături. Avoca
tul a apucat din mina mamei și cele patru 
sute, le-a unit cu celelalte și a început să 
numere bancnotele, pină la șase. Apoi a 

insistat să-i mai dau încă două sute, că îi 
trebuie pentru piese la mașină. In total, 
pe parcursul procesului i-am dat 2 400 de 
lei, iar părinții de două ori cîte cinci sute 
de lei. Pină la urmă nici n-am cîștigat. 
Probabil că pirîtul i-a dat mai mult.

Nu ! Reclamanta a pierdut procesul nu 
pentru că adversarul ei ar fi oferit mai 
mult. Ea și ceilalți aproape 30 de martori 
audiați in procesul avocatului Orlan arun
cau pur și simplu banii pe fereastră. Deloc 
nu depindea de satisfacerea nesățiosului 
avocat ciștigarea procesului. Dar asta 
clienții nu știau. Cu toate că se desfășoară 
o atît de extinsă și multilaterală activitate 
de propagandă juridică, la care participă 
și avocații, cu toate că se țin zeci de mii 
de conferințe de popularizare a legilor, 
mii de convorbiri, sute de simpozioane, 
adevărul simplu și esențial pentru justi- 
țiabili că nu avocații pot determina după 
voia lor soarta proceselor e mult prea 
puțin cunoscut.

O dovedesc și cei 30 de martori audiați 
în procesul avocatului rapace de la Tirgu 
Secuiesc. „A promis că rezolvă situația, 
ca să primesc o pedeapsă mai mică" ; 
„Mi-a spus că mai trebuie 300 de lei pe 
lingă angajamentul de 600 lei, ca să vor
bească el in locul meu" ; „Am plătit 400 de 
lei la barou și i-am dat în plus o sută 
pentru că... a participat la ședință".

Estorcarea insistentă a justițiabililor, cu

motivații atît de puerile. îndrăzneala avo
catului de a-șt convinge clienții că le face 
un hatîr... luînd cuvîntul la proces (1) de
notă. desigur, și ignoranța in materie ju
ridică a celor care-1 angajau. Ei scoteau 
sute după sute crezînd. cu naivitate, că 
de filotimia lor fată de avocat depinde re
zolvarea cauzelor. Eroare gravă dar... Oare 
nu era și aceasta menirea avocatului, cu- 
noscînd bine prevederile legale, să le ex
plice celor care apelau la el 7 Nu este 
chiar avocatul sfătuitorul juridic al persoa
nei care se judecă, nu e acesta rolul său 
principal, contribuția lui la soluționarea 
procesului 7 Fără îndoială că da. Insă 
corn Detenta și îndatoririle avocatului ca 
auxiliar al justiției, prerogativele lui și li
mitele lor. ar trebui să fie mai bine cu
noscute de către justițiabili, în orice caz 
să nu fie lăsate la discreția corectitudinii 
unul apărător sau altui. Colegiile de avo- 
cati funcționează ca instituții cu o orga
nizare clară, cu atribuții nu numai finan
ciare, ci și educative și disciplinare. Ele 
trebuie deci să se dovedească mâi puțin 
pasive fată de membrii lor care tulbură 
în loc să limpezească apele adevărului, 
care mențin o imagine confuză despre mo
dul de rezolvare a proceselor, despre drep
turile și îndatoririle apărătorilor.

Totuși, rezultatul 
era previzibil

Pedeapsa de 12 ani închisoare s-a abătut 
asupra lui Pavel Ion ca un trăsnet. Acum 
așteaptă rezultatul recursului. Cu toate că 
își recunoaște fără rezerve fapta, îi e greu

să se convingă de realitatea ei. Se întreabă 
si va continua să se întrebe o viată întrea
gă cum de a fost în stare de așa ceva 7 
Cum de s-a culcat „om de treabă" și s-a 
trezit criminal 7

I se pare chiar că a fost animat de bune 
intenții. Pe la cinci seara s-a întîlnit cu 
vărul său. au băut ceva și au mers la frize
rie. Iarna, frizeria din Ojdula. județul Co
vasna. e loc de întîlnire. de schimbat o 
vorbă lîngă soba de tablă și pentru cine 
se tunde și pentru cine nu. Pavel Ion 
n-avea de gînd să se tundă. Sporovăia cu 
unul, cu altul și cu viitoarea victimă. Sece- 
leanu Dumitru. ..... îl cunoșteam bine, nu 
am avut cu el nici un fel de ceartă, eram 
vecini. Anul nou l-am petrecut împreună...", 
se va lamenta Pavel Ion. în boxă.

Prietenul bun s-a luat la harță cu soțul 
frizeriței pentru un motiv de ins care și-o 
căuta cu luminarea : că i-ar fi cerut o ți
gară și i s-ar fi oferit un pachet întreg, 
înjurături, palme. A fost lovită și frizerița. 
Tulburentul a fost scos în brînci din salon. 
La terminarea conflictului, s-a trezit și în 
Pavel Ion „cavalerismul". A pus mina pe 
ce a găsit in frizerie — intr-o frizerie se 
pot găsi mașini de tuns, brice, foarfeci si 
piepteni, el a luat o foarfecă — și a ieșit 
în holul întunecat, unde se epuizau ulti
mele imbrînceli. La înghesuială, l-a împuns 
pe scandalagiu cu vîrful foarfecii în picior.

Atelierul a fost închis șl toți au plecat pe 
la casele lor. ieșind pe poarta din față. 
Cîrcotașul singur a apucat-o pe dună clă
dire. să iasă în drumul din spatele com
plexului. După 24 de metri a scăpat din 
mînă geanta cu merinde. Peste încă șase 
metri, a căzut cu fața în jos. Așa a rămas 
pînă dimineața, așa a rămas pentru eter
nitate.

Pavel Ion șl ceilalți s-au gîndit cît s-or 
fi gîndit la scandal, apoi s-au culcat liniș

tiți. Nu știau că vîrful "oarfecii nimerise 
exact în vena femurală, as vital de sînge.

Recunoscîndu-și fapta, culcatul e uimit 
de disproporția dintre in. națiile și rezulta
tul intervenției sale. Nu e cazul să se mire. 
Reacția in numele opiniei corecte își are 
legile ei. Așa cum își orînduia Pavel Ion 
viața, nu se putea să nu se înscrie, odată 
și odată. într-un moment critic.

„Numitul Pavel Ion a fost crescut In 
voia lui — se va consemna In caracteriza
rea emisă de consiliul popular comunaL 
Indiferent dacă a făcut neplăceri în fami
lie sau pentru vecini, părinții i-au luat 
apărarea, că băiatul nu este vinovat, că 
este un băiat corect. După ce a ajuns la 
etatea corespunzătoare, a început să tragă 
la răspundere pe părinți, fără să munceas
că. Voia să fie îmbrăcat, să albă cu ce trăi. 
Nefiind încadrat în serviciu, zilnic a fost 
văzut în localul bufetului, în stare de ebri
etate și comițînd scandaluri".

In ziua crimei băuse, după cum declară 
el, trei sferturi de litru de rachiu alb. Bău
tura a produs astfel o tragedie, cu două 
victime...

Din caietul 
grefierului

„Incidentul a fost determinat de faptul 
că am deschis ușa băii comune, din care 
a ieșit un cline ciobănesc".

• (Din acțiunea depusă la Judecătoria 
sectorului 3 sub numărul 11 752/82).

Sergiu ANDON

I
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Sesiunea anuală de comunicări 
a Institutului Central de Fizică

ha Universitatea din Craiova «-au 
desfășurat, timp de trei zile, lucră
rile celei de-a 5-a Sesiuni anuale 
de comunicări a Institutului Central 
de Fizică, manifestare devenită tra
dițională, forum al fizicienilor din 
/ara noastră. Organizată de Institu
tul Central de Fizică, Universitatea 
din Ctaiova și Comitetul Național 
Român de Fizică, sesiunea a reunit 
un număr mare de specialiști In fi
zică si domenii conexe, care au dez
bătut o bogată problematică legată 
de cele mai importante direcții da 
dezvoltare a fizicii contemporane, 
în cadrul sesiunii, cu tin profund ca
racter de lucru, au fost susținute lu
crări de fizică atomică, nucleară și 
a particulelor elementare, fizica stă
rii condensate, fizica laserilor și 
plasmei, biofizică, astrofizică, fizica 
Pămîntului.

Dezbaterile «-au desfășurat In 
plen și pe secțiuni.

De un deosebit interes s-a bucurat 
tema „Oamenii de știință și pacea", 
care a relevat profunda preocupare 
șl angajarea fizicienilor români de a 
pune pe deplin rezultatele cercetări
lor lor în folosul dezvoltării, al pro
gresului, civilizației și păcii. Dînd 
glas îngrijorării profunde a întregii 
noastre națiuni, a tuturor oamenilor 
de știință față de soarta păcii în 
lume, cei prezenți și-au exprimat în
treaga lor adeziune la Apelul pentru 
dezarmare și pace al Adunării repre
zentanților organizațiilor de masă și 
obștești și al celorlalte organizații 
componente ale Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, document 
politic de adincă semnificație, nouă 
expresie a deosebitei preocupări a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, pentru destinele 
poporului și țării, pentru pacea și li
bertatea întregii omeniri.

în încheierea lucrărilor. într-o 
atmosferă lnsuflețitoare. participanții 
la reuniune au adresat o tele-

TOVARAȘULUI nicolae 
ȘESCU, în care se spune : „Vă 
i, mult stimate și iubite tova- 
•cretar general, să primiți din 

inimilor noastre expresia 
d depline aprobări, a celei 
ifunde admirații, a sprijinu- 
ru neprecupețit față de stră- 

. inițiative de pace pe care le

SPORT • SPORT 0 SPORT • SPORT 0 SPORT • SPORT 0 SPORT 0 SPORT tv
Etapa a Vl-a din Divizia „A" de fotbal

iversitatea Craiova — Steaua 
irești 2—1 (0—1). Derbiul etapei, 
mis în direct și pe micul ecran, 
ferit un spectacol fotbalistic a- 
iv, cu .frumoase valențe tehnice 
;țice. Steaua, a jucat bine la Cra- 
; a alergat mult, s-a apărat gru- 
a contraatacat cu vigoare și vi- 
Așa a reușit să si conducă pe 

a de marcaj pină în minutul 
irin golul înscris în min. 6 de 

tînărul vivace și eficace care 
■ăcătuș). Universitatea a prezen- 

formație fără șapte titulari, 
, Tilihoi, Ungureanu. Cîrțu, 
accidentați! Bălăci, Crișan și 

v iu) ; in schimb, au jucat ti- 
Drinceanu, Adrian Popescu, 

ii Săndoi. După primirea golu- 
gazdele au atacat în rafale, 
ialarea întîrzia fiindcă se opu- 
apărătorii eteliști in frunte cu 
excepționalul Iordache. Abia 

lutul 71 Cămătaru înscrie spec- 
s, cu un șut executat din în- 
re. Fazele fierbinți la poarta 

continuă și, în minutul 87, 
Irimescu înscrie și el dintr-un pe- 
nalti acordat just la un henț în ca
reu. In final, dezlănțuiți, craiovenii 
puteau mări scorul dacă din nou Ior
dache nu-și salva poarta și dacă ar
bitrul Serban Necșulescu din Tîrgo- 
viște nu anula un gol al lui Țicleanu 
pentru a-1 întoarce pe craiovean să 
beneficieze de o lovitură liberă. 
A fost o victorie prețioasă a echipei 
oltene in fata unui partener care a 
jucat la nivelul bunelor sale presta
ții din această toamnă.

C.S. Tîrgoviște — Dunărea C.S.U. 
Galați 1—0 (0—0). S-au întîlnit două 
echipe care nu ciștigaseră încă in 
icest campionat. Numai cea gazdă a 
•eușit să-și înscrie in clasament pri- 
na victorie a toamnei (Burleanu 
nin. 80).

Dinamo București — F.C. Baia 
dare 4—1 (2—0). Campionii l-au re- 
uperat pentru acest meci pe Nem- 
eanu. Dar au Înscris, cite două go
liri, Dragnea (min. 24 și min. 50) și 
Vac (min. 42 și min. 55). Pentru

■ imăreni a marcat Sepi (min. 46). 
îciul a fost la discreția dinamo- 
știlor — pe care-i dorim cu toții 

ii mai bine pregătiți și mai sănătoși 
perspectiva foarte dificilelor me- 

tri cu S.V. Hamburg.
\.S.A. Tg. Mureș — F.C. Olt 2—1 
-1). Hie Costel a înscris primul gol 

. etapei (min. 1), Fanici (min. 20) 
ridicat scorul la 2—0, iar Iordache 
edus din handicap (min. 45). F.C. 

•11, echipă bine pregătită și condusă 
1 acest sezon de Florin Halagian, 
î află la prima sa înfringere în pre- 
jntul campionat.

cinema
• Baloane de curcubeu : SCALA 
(11 03 72) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, GRIVITA (17 03 58) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, FLAMURA (85 77 12) 
— 9; 11: 13,15; 15.3O; 17,45; 20.
• Un auriu In plină vară : BUCU
REȘTI (16 61 54) — 9; 11,15: 13,30:
15,45; 18: 20.
• Aventuri la Marea Neagră : FES
TIVAL (15 63 84) - 9: 12: 16: 19.
• Misterele Bucureștilor : EX
CELSIOR (05 49 45) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20,15. MELODIA (12 06 88) - 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Nea Mărin miliardar : DACIA
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,33; 15.45; 18; 20, 
TOM1S (21 49 46) — 9; 11.15: 13,30:
15,45: 18: 20, la grădină - 19.15.
• Buletin de București : UNION 
<13 49 04) — 9,30: 11,30; 13,30: 15.45: 18: 
20.
• întoarcerea din iad : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20, AURORA (35 04 66) - 9; 11,15;
13,30: 15,45: 18: 20.
• Dragostea se Întoarce : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12: 14: 16; 18: 20.
• Cine iubește și lasă : PACEA 
(60 30 85) — 15.30: 17.30; 19.30.
• Ancheta a stabilit —* * 20; Domnul 

• Teatrul Național (14 TI 71, sala 
mică) : Gimnastică sentimentală — 10 ; 
Examenul — 15; Ploșnița — 20; (sala 
Atelier) : Inocentul — 19.
• Filarmonica „George Enescu” 
(15 68 75, Ateneul Român) : Reci
tal de violoncel NATALIA GUTMAN 
(U.R.S.S.) — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Motanul 
Încălțat — 11; Don Quljote — 18.

promovați, pentru grija deosebită pe 
care o purtați poporului nostru, 
bunăstării și fericirii sale, destinului 
de liniște și pace al Întregii umani
tăți.

Mai conștient! ca nimeni alții de 
Implicațiile și consecințele nimici
toare ale Înarmării nucleare, alătu- 
rindu-ne. cu deplina responsabilitate 
a conștiinței noastre profesionale, 
tuturor oamenilor muncii din patria 
noastră, ne exprimăm deplina ade
ziune la Apelul pentru dezarmare și 
pace al Adunării reprezentanților or
ganizațiilor de masă și obștești și al 
celorlalte organizații componente ale 
F.D.U.S.

Sub conducerea tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu, 
eminent savant și om politic de largă 
recunoaștere și prețuire internațio
nală. ne strîngem rîndurile în cadrul 
Comitetului național român „Oame
nii de știință și pacea" pentru a 
spune un NU hotărît rachetelor nu
cleare în Europa, creșterii încordării 
internaționale, escaladării înarmări
lor. pentru ca știința să fie pusă în 
exclusivitate în folosul omului, al 
dezvoltării, progresului și păcii.

Mobilizați de exemplul dumnea
voastră luminos, de slujire fără pre
get a intereselor și aspirațiilor po
porului român, a cauzei păcii, secu
rității. colaborării și prieteniei între 
popoare, ne angajăm să acționăm cu 
toată energia și responsabilitatea co
munistă pentru transpunerea în via
tă a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale 
Partidului, a orientărilor și Indica
țiilor dumneavoastră de inestimabilă 
valoare teoretică șl practică, pentru 
a contribui, alături de întregul nos
tru popor, la înflorirea și întărirea 
Bcumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România".

★

De asemenea, au fost adoptate un 
mesaj către Adunarea Generală a 
O.N.U. șl scrisori către ambasadele 
țărilor europene la București. în care 
se exprimă convingerea că lucidita
tea și responsabilitatea fizicienilor 
din întreaga lume vor reuși să 
oprească, pină nu va fi prea tîrziu, 
cursa înarmărilor, pentru înlăturarea 
pericolului nuclear, pentru un uni
vers de pace, colaborare și bună
stare.

(Agerpres)

Rapid București — F.C. Bihor 0—1 
(0—0). Rapidiștii au fost de citeva 
ori foarte aproape de deschiderea 
scorului, dar n-au reușit. A reușit, 
în schimb, golgeterul campionatului 
trecut — Grosu (min. 88). Păcat de 
efortul și de entuziasmul inegalabi
lei galerii rapidiste în a-și susține cu 
ardoare favoriții!

Politehnica Iași — Corvinul Hune
doara 3—0 (1—0). După ce Paveliuc 
a înscris primul gol al Politehnicii 
pe teren propriu in această ediție de 
campionat (min. 37), Florean (min. 
74) și Lala (min. 90) au „semnat" 
prima victorie în această ediție de 
campionat a echipei lor.

F.C. Argeș — S.C. Bacău 4—0 
(3—0). în sfirșit, lui Dobrin i-a mai 
venit inima la loc. Jurcă (min. 6), 
Dorel Zamfir (min. 8), Nlca (min. 
22) și Iovănescu (min. 67) au aprins 
din nou speranțe de mai bine în su
fletele greu incercaților suporteri ar
geșeni.

Jiul Petroșani — Chimia Rm. Vîl- 
cea 1—0 (1—0). Autorul golului : 
Varga (min. 3). Jocul a fost slab din 
punct de vedere spectacular, dar vic
toria — muncită și meritată.

Petrolul Ploiești — Sportul studen
țesc 0—2 (0—0). Fără Hagi (acciden
tat la Graz) și fără Munteanu II 
(suspendat din pricina cartonașelor) 
liderul a jucat în deplasare ca și cind 
ar fi avut formația completă : adică, 
bine, ca de obicei. Golurile : Mircea 
Sandu (min. 53) și Șerbănică (min. 
56). Petrolul se află la a doua înfrîn- 
gere consecutivă pe teren propriu. 
Păcat și de suporterii ploieșteni, 
la fel de infocați ca rapidiștii !

Sinteza etapei. Șapte meciuri au 
revenit gazdelor ; în două au învins 
oaspeții. în total, în .această etapă 
au fost înscrise 23 de goluri, ceea ce 
înseamnă o medie — bună — da 
peste 2,5 goluri pe meci. Gazdele au 
înscris de 17 ori, oaspeții de 6 ori. 
în clasamentul golgeterilor conduce 
în continuare Coras (6 goluri), urmat 
de Lăcătuș (5 goluri). Etapa a Vl-a 
consemnează „dezlănțuirile" echipe
lor F.C. Argeș și Politehnica Iași — 
victorioase la scor. Fotbaliștii gălă- 
țeni rămîn singurii din divizia ..A" 
care încă n-au simțit gustul victoriei, 
în clasament își păstrează locurile : 
Sportul, Dinamo și... Petrolul ; F.C. 
Argeș urcă 5 locuri. C.S. Tîrgoviște 
4. iar Jiul șl A.S.A. cite 3 ; C.S. Ba
cău coboară 4 locuri, iar F. C. Olt șl 
Corvinul Hunedoara coboară trei 
Qocuri. în această etapă nici un jucă
tor nu a văzut cartonașul roșu.

miliard — 9; 11; 13; 15,30; 17,45, FLO- 
REASCA (33 29 71).
• Melodii la Costinești ; VIITORUL 
(11 48 03) — 15.30: 17,30; 19,30.
• B.D. la munte și la mare : MUN
CA (21 59 97) — 15; 17,15; 19.30.
• Haiducii iul Șaptecai : PROGRE
SUL <23 94 10) — 16; 18; 20.
• Ultimul cartuș — 9: 11: 13,15;
Chirurgul Schroth — 15,30; 17,45; 20: 
TIMPURI NOI (15 61 10).
• Cobra se întoarce j LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,15; 
18,15: 20,15, la grădină — 19.
• Carnaval ; BUZEȘTI (50 43 58) — 15;
18.30.
• Intllnlre cu tinerețea : DRUMUL 
SĂRII <31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Valul verde : VOLGA (79 71 26) — 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• Contrabandă la vamă : POPULAR 
(36 15 17) — 15; 17,15; 19.30,
• Avarul: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,30: 14; 16,45; 19,39.
• Femeia dispărută s CAPITOL
<16 29 ’7) - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20, 
la grădină — 19,15, CULTURAL
(83 59 13) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,16.
• Hercule cucerește Atlantida : FA
VORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30;
15,45: 18; 20,15.
0 Tess : CENTRAL (14 12 24) — 9;
12; 16: 19.
• Maria Mirabela — 9; 11: 13; 15,
New York, New York — 16,30; 19,15 : 
DOINA (16 36 38).

Cronica zilei
Tovarășul Ion M. Nicolae, vice- 

prim-ministru al guvernului, a pri
mit, simbâtă, pe N. I. Sorokin, ad
junct al ministrului prelucrării țițe
iului și petrochimiei al Uniunii So
vietice, care s-a aflat în țara noas
tră cu prilejul desfășurării lucrărilor 
celei de-a XVIII-a ședințe a Gru
pei permanente de lucru româno-so- 
vietice de colaborare economică și 
tehnico-științifică în domeniul pre
lucrării țițeiului și petrochimiei.

în cadrul întrevederii a fost sub
liniată cu satisfacție evoluția ascen
dentă a relațiilor româno-sovietice, 
care se dezvoltă în conformitate cu 
înțelegerile convenite cu prilejul în- 
tilnirilor la nivel înalt. Au fost evi
dențiate, totodată, posibilitățile largi 
pe care le oferă economiile Româ
niei si Uniunii Sovietice în direcția 
intensificării conlucrării în domeniile 
economic, tehnico-științific și in alte 
sfere de activitate, cu precădere în 
cele referitoare la diversificarea co
operării în industria prelucrării ți
țeiului și petrochimiei.

A participat Ion Bivolaru, adjunct 
al ministrului Industriei chimice.

★
Sîmbătă dimineața a părăsit Caoi- 

tala delegația condusă de tovarășul 
Dragoliub Stavrev, președintele 
Consiliului Executiv al Adunării 
Republicii Socialiste Macedonia, 
care, la invitația Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a făcut o 
vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de tovarășul Gheorghe 
Oprea, prim vlceprim-mlnistru al 
guvernului, de alte persoane oficiale.

A fost prezent Milos Melovski, 
ambasadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București.

★
La invitația guvernului român. în 

perioada 26—30 septembrie s-a des
fășurat în țara noastră o vizită de 
studii organizată de comitetul oțelu
lui al Comisiei Economice pentru 
Europa a Organizației Națiunilor 
Unite, la care au participat repre
zentanți din 18 țări europene, din 
Asia și America. din secretariatul 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc. precum și ai Diviziei indus
triei a C.E.E./O.N.U.

în timpul șederii în România, oas
peții au vizitat obiective reprezenta
tive ale industriei noastre metalur
gice. La încheierea vizitei, din discu
țiile ce au avut loc în cadrul unei 
întîlniri a tuturor participantilor, s-a 
conturat interesul pentru inițierea și 
dezvoltarea unor acțiuni de coopera
re în domeniul metalurgiei, pe baza 
avantajului reciproc.

Participanții au exprimat mulțu
miri pentru modul cum a fost orga
nizată această acțiune de studiu în 
țara noastră, precum și satisfacția 
pentru prilejul oferit de a cunoaște 
realizări importante din România în 
domeniul metalurgiei.

CLASAMENTUL
1. Sportul stud. 6 5 1 0 14— 2 11
2. Dinamo 6 4 2 0 12— 2 10
3. Jiul 6 4. 0 2 r8-sr, 8, a
4. A.S.A, 6 3 2 1 8— 8 8
5. Steaua 6 3 12 13— 6 'Y
6. Univ. Craiova 6 3 12 9— 5 7
7. F.C. Olt 6 2 3 1 6— 4 7
8. F.C. Bihor 6 2 3 1 7— 6 7
9. S.C. Bacău 6 3 12 5— 8 7

10. Poli. Iași 6 14 1 5— 4 6
11. C.S. Tîrgoviște 6 13 2 5— 7 5
12. F.C. Argeș 6 2 0 4 7— 8 4
13. Rapid 6 12 3 5— 8 4
14. Corvinul 6 12 3 6— 9 4
15. Chimia 6 12 3 3— 7 4
16. F.C. Baia Mare 6 12 3 6—14 4
17. Dunărea C.S.U. 6 0 3 3 1— 6 3
18. Petrolul 6 10 5 5—13 2

Programul etapei a, VÎI-a 
(sîmbătă, 8 octombrie)

Sportul — F.C. Argeș ; Chimia — 
Corvinul ; Dunărea — A.S.A. ; Stea
ua — S.C. Bacău ; F.C. Baia Mare — 
C.S.. Tîrgoviște ; Jiul — Rapid ; F.C. 
Bihor — Petrolul ; F.C. Olt — Dina
mo ; Universitatea Craiova — Poli
tehnica Iași.

din colțul tribunei Cei tineri
Să nu uităm, avem si un campio

nat de tineret-speranțe. In paralel 
cu meciul echipelor de „A“. in fie
care etapă se joacă și meciul echi
pelor de speranțe — dacă nu pe 
același stadion, in deschidere (cum 
ar fi de dorit și necesar), sigur in 
același oraș. Și Iși au, speranțele 
fotbalului nostru, suporterii lor sta
tornici, astfel incit la o partidă de 
tineret Universitatea Craiova — 
Steaua, nimeni nu se miră cind 
vede mult mai mulți spectatori de- 
cit la partida Sportul studențesc — 
Sturm Graz din Cupa U.E.F.A.!

Campionatul speranțelor are și 
un clasament al său. Un clasament 
in care, de pildă, după șase etape 
conduc, neinfrinți, juventiștii Ra
pidului (cu 10 puncte), urmați de 
bihorenl (9 p.) și de argeșeni (9 p.), 
pe ultimele trei locuri găsindu-se 
hunedorenii (4 p.), vilcenii (3 p.) și 
ieșenii (care abia ieri — obținind., 
ca și seniorii lor, prima victorie : 
2—0 cu băcăoanil — au realizat pri
mele două puncte). Dar nici regu
lamentul competiției, nici antreno
rii și nici un iubitor de fotbal nu 
pune prea mare preț pe clasament 
cind e vorba de tineret-speranțe

• Dublu delict : LIRA (31 71 71) —
15,30; 17,45; 20, la grădină — 19,30.
0 Vestul sălbatic : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
la grădină — 19.
• Omul păianjen se întoarce 2 FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30 ;
19,30, COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 
13,30: 15.30; 17.30: 19.30.
• Cascadorul Hooper : MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Iubire fără soare : FLACARA 
(20 33 40) — 9.30: 11.30; 13,30; 16; 18,30.
• Micul lord: ARTA (213186) — 9; 
11; 13: 15; 17,15: 20.
• Elvis: MODERN (23 71 01) — 9:
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15. la grădină 
— 19.
• Camionul de cursă rungă : GRA
DINA ARTA (21 31 86) — 19.

teatre

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A GUINEEI

Tovarășului AHMED SEKOU TOURE
Secretar general al Partidului Democrat din Guineea, 

Președintele Republicii Populare Revoluționare Guineea
CONAKRY

Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a proclamării independenței 
Republicii Populare Revoluționare Guineea, vă adresez dumneavoastră. 
Partidului Democrat din Guineea, poporului guineez, în numele Partidului 
Comunist Român, al poporului român, precum și al meu personal, cele 
mai calde felicitări și urări de noi succese pe calea dezvoltării economice 
și sociale a tării dumneavoastră.

îmi exprim deplina convingere că raporturile de prietenie șl «trînsă 
colaborare dintre partidele și țările noastre se vor aprofunda și diversifica 
tot mai mult, în spiritul convorbirilor purtate împreună, al înțelegerilor 
convenite, spre binele popoarelor român și guineez, al politicii de pace, 
independență națională, destindere și înțelegere in lume.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, iar poporului guineez 
prieten prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

La 2 octombrie, poporul guineez 
aniversează împlinirea unui sfert 
de veac de la proclamarea inde
pendenței de stat — eveniment 
care a marcat sfîrșitul unei lungi 
perioade de dominație străină și 
a deschis o epocă de adinei pre
faceri înnoitoare, cu caracter 
progresist. *

Guineea se numără printre sta
tele de mărime medie ale conti
nentului african (suprafața — 
245 857 kmp ; populația — circa 
5 milioane locuitori), ea dispune 
însă de apreciabile resurse natu
rale (bauxită, fier, cupru, aur, 
argint, mangan, diamante, ura
niu). a căror valorificare a deve
nit principala preocupare a auto
rităților de la Conakry. Progra
mele adoptate după proclamarea 
independenței și, în special, pre
luarea controlului asupra princi
palelor sectoare ale economiei au 
permis concentrarea eforturilor 
spre o mai bună utilizare a aces
tora în folosul accelerării dez
voltării economico-sociale. Au fost 
descoperite mari zăcăminte de 
bauxită în regiunile de nord-est, 
care plasează Guineea pe locul 
al treilea în rîndul producători
lor mondiali, s-au deschis noi 
exploatări miniere la Fria, Boke 
și Debele. Un rol deosebit în 
creșterea potențialului economiei 
naționale revine, de asemenea, 
celorlalte sectoare ale industriei 
extractive. Valorificarea resurselor 
de minereu de fier a încenut cu 
exploatarea zăcămîntului Nimba. 
Capacitatea de producție avută 
în vedere este de 15 milioane tone 
pe an și este orientată spre ex

în cîteva rînduri
0 La Huddersfield s-a desfășurat 

intilnirea internațională de gimnas
tică dintre selecționatele feminine 
ale României și Angliei. Gimnastele 
românce au obținut victoria cu sco
rul de 389,10—377,35 puncte. La in
dividual campus, pe primul loc s-a 
situat Lavinia Agache — 78,30 puncte.

O îritebînd de astăzi și pinâ vi
neri, 7 octombrie, stațiunea Băile Her- 
culane va găzdui cea de-a 15-a edi
ție a Balcaniadei de șah, competiție 
tradițională la care vor participa e- 
chipele Bulgariei, Greciei. Iugosla
viei. Turciei și României.
• în ziua a doua a concursului pe 

echipe din cadrul Balcaniadei de te
nis de masă ce se dispută în orașul 
iugoslav Ivanglaad. la feminin, repre
zentativa României a întrecut cu sco
rul de 3—0 echipa Bulgariei și cu 
același scor : 3—0 formația Greciei.

0 Turul ciclist al Turciei se va 
desfășura anul acesta între 2 și 9 oc
tombrie.

La întrecere vor lua parte alergă
tori din zece țări, printre care si 
România în formație cu Mircea Ro- 
mașcanu. Costică Paraschiv. Valentin 
Constantinescu, Cornel Nicolae, 
Gheorghe Lăutaru și Nicolae Aldu- 
lea.

(deși, dacă s-ar fi Introdus și la 
noi sistemul aplicat cindva in alte 
țări de a se cumula punctele senio
rilor cu ale speranțelor, ce fericire 
ar fi fost acum pe Rapid!).

Campionatul acesta are menirea 
să crească și să rodeze tineri de ta
lent, să readucă in formă pe senio
rii ce-au fost accidentați și, mai 
ales, să lanseze mereu forțe proas
pete și de nădejde pentru divizia 
„A". Adică, ceea ce s-a făcut, lată, 
la Universitatea Craiova (cu Adrian 
Popescu, Drlnceanu, Bica. Bleu, 
Săndoi) sau la S.C. Bacău (cu por
tarul Dinu, cu Andronic și cu Ho
dina — trimiși ieri in „arena lei
lor", la Pitești).

Slujind, cu folos, asemenea me
niri nobile, campionatul de spe
ranțe merită să fie mai îndeaproape 
șl mal concret sprijinit : in privința 
terenului de antrenament și de joc, 
a echipamentului, a mijloacelor de 
deplasare, și in multe alte privințe 
pe care cluburile le știu prea bine, 
dar le uită adesea.

Grupaj realizat de
Gheorghe MITROI 

0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Su- 
zana — 10,30; Țara surisului — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
O zi de odihnă — 15; Luna dezmoște
niților — 1»; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Cabala bigoților — 10; An
chetă asupra unul tinăr care nu a 
făcut nimic — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 10; Fluturi, fluturi — 15; Un pahar 
cu sifon — 20.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 10; Miriiala — 15 
Nu pot să dorm — 20.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Arma secretă a lui Arhimede — 10,30; 
Turnul de fildeș — 19.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Negru și roșu — 10.30; 
(sala Sudio) : Inele, cercei, beteală — 
19.
0 Teatrul Giulești (sala Matestlc. 
14 72 34) : Autograful și serpentina — 
10. Jean, fiul Iul Ion — 19,30.
0 Teatrul satfric-muzical „C. Tânase” 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 16; Vacanță Ia București — 
19.30.
0 Teatrul „Ton Vasilescu" (12 27 45) ; 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 16: 19,30.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Se caută o stea — 18.30.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 10.30.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Noul nostru vecin — la.

port. în viitor, odată cu con
struirea unei mari căi ferate 
transguineeze, zăcămîntul ur
mează să alimenteze cu minereu 
și primul combinat siderurgic al 
țării. Succese de seamă au fost 
obținute, totodată, în domeniul 
dezvoltării învățămîritului, asis
tenței sanitare, culturii.

în spiritul politicii sale de so
lidaritate activă cu tinerele state 
africane care au pășit pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare, po
porul român urmărește cu interes 
și simpatie transformările înnoitoa
re care au loc în Guineea. Intre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Revoluționară 
Guineea s-au stabilit relații de 
prietenie și colaborare, întemeiate 
pe deplina egalitate in drepturi și 
avantajul reciproc, care cunosc o 
evoluție mereu ascendentă. O con
tribuție de cea mai mare însemnă
tate la dezvoltarea conlucrării ro- 
mâno-guineeze au adus-o, după 
cum se știe, întîlnirile dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Ahmed Sekou Tourâ, care 
au dat noi și puternice impul
suri relațiilor bilaterale. Docu
mentele semnate cu prilejul con
vorbirilor pe care cei doi șefi de 
stat le-au avut la București și Co
nakry și, în special, Tratatul de 
prietenie și cooperare între România 
și Guineea și Declarația solemnă 
comună româno-guineeză deschid 
noi perspective relațiilor priete
nești dintre cele două țări și po
poare, constituind, totodată, o con
tribuție de seamă la cauza păcii șl 
înțelegerii internaționale.

PROGRAMUL 1
8,08 Dialog cu elevul de la «erai
8.30 Almanahul familiei
9.00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii (color)

10,00 Viata satului
11.45 Lumea copiilor
13,00 Album duminical 0 Telex 0 Umor 

st muzică, circ, desene animate, 
versuri, reportaje, informații cul- 
tural-artistice, muzică populară, 
sport

17.35 Micul ecran pentru cel mid
16,00 Film serial. Fram
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color)
19.20 Cînta la Stupea o vioară
20,13 Teleclnemateca. Ciclul : Dosarele 

ecranului. Provinciala, Premieră 
TV. Cu : Nathalie Baye, Angela 
Winkler. Bruno Ganz, Pierre Ver
nier. Dominique Paturel. Regia : 
Claude Goretta

22,00 Inttlnire cu opera, opereta «1 ba
letul

22.35 Telejurnal
PROGRAMUL 2

10,00 Matineu simfonic
11.30 Instantanee
1.1.45 Muzică ușoară
12.15 Melodii populare
12.45 Teatrul și modelul uman
13.15 Farmecul muzicii
14.45 O viată pentru o idee
15.16 Teatru TV. Un timbru rar de Car

lo Montella
16.35 Desene animate
17,00 Serata muzicală TV
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19,55 Caleidoscop muzical
21,05 Din marea carte a patriei
21.30 Jaz in nocturnă
22.35 Telejurnal
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PROGRAMUL 1

15,00 Telex
13,05 Emisiune In limba maghiară (par

tial color)
17.50 1001 de seri
20.00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Pentru dezarmare, pentru pace
20.30 A patriei cinstire (color)
20,40 Orizont tehnico-științific
21.10 Tezaur folcloric (color)
21.35 Omul șl sănătatea
21.45 „Dublura" — episodul 2 (color)
22.30 Telejurnal (partial color)

PROGRAMUL 2
16,00 Telex
15,05 Tinere talente
15.35 Cenacluri ale tineretului
16.00 La început de săptămtnă
20,00 Telejurnal
20.20 Moștenire pentru viitor
21.10 Muzică de cameră
21.30 De pretutindeni
22,00 Pagini din creația românească
22.30 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 2 

octombrie ora 20 șl 5 octombrie ora 20. 
In țară : Vremea va ti rece îndeosebi 
la începutul intervalului. Cerul va fi 
variabil cu înnorări mai accentuate in 
ultimele zile în nordul tării, unde local 
va ploua, tn rest ploi Izolate. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi
nus 4 și plus 6 grade, iar cele maxime 
intre 10 și 18 grade, mal ridicate la sfîr
șitul intervalului, tn nordul și centrul 
tării, precum și In zonele subcarpatice 
se va produce brumă. In București : 
Vremea va fi rece îndeosebi la începutul 
intervalului. Cerul va fi variabil favo
rabil ploii slabe in primele zile. Vintul 
va sufla slab ptnă la moderat. Tempe
raturile minime vor fl cuprinse între 2 
și 5 grade, iar temperaturile maxime vor 
fi cuprinse Intre 13 șt 16 grade. Condiții 
de brumă. (Otilia Diaconu, meteorolog 
de serviciu).

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a asigu

rărilor de viață pentru luna septem
brie 1983 au ieșit următoarele com
binații de Utere :

1. E.E.I. 3. C.X.A. 5. PJ.F. 7. N.M.J.
2, F.C.U. 4 D.J.K. 6. C.R.C. 8 T.H.Y.

Toți asiguratil cărora le-au Ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise tn polițele 
lor urmează să se adreseze unități
lor ADAS pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa șl la următoare
le trageri lunare de amortizare este 
necesar ca asigurații să achite pri
mele de asigurare la termenele sta
bilite.

Lucrările Congresului Partidului Socialist
Portughez

LISABONA 1 (Agerpres). — La 
Lisabona s-au deschis lucrările ce
lui de-al V-lea Congres al Partidului 
Socialist Portughez. La lucrări parti
cipă 1 100 delegați, precum șl dele
gații ale unor partide socialiste, 
partide de guvernămint din țări în 
curs de dezvoltare, partide comu
niste din țări socialiste și state ca
pitaliste, ale altor organizații poli
tice.

Partidul Comunist Român este re
prezentat la congres de tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Poliitic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Lucrările cxmgresulul au fost des
chise de Antonio Macedo, președin
tele partidului. El a salutat pe perti- 
cipanții la congres, subliniind im
portanța evenimentului pentru partid 
și viața politică a țării.

Salutul reprezentantului P.C.R.
în numele Partidului Comunist 

Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al oa
menilor muncii din Republica Socia
listă România, reprezentantul P.C.R. 
a transmis un cald salut prietenesc 
participanților la lucrările celui 
de-al V-lea Congres al Partidului 
Socialist Portughez, tuturor mili- 
tanților partidului.

Folosim acest prilej — se arată în 
cuvântul de salut — pentru a subli
nia cu plăcere cursul ascendent pe 
care îl cunosc relațiile prietenești 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Portughez, la dez
voltarea cărora o contribuție însem
nată au adus-o întîlnirile și convor
birile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Mario Soares.

Exprimăm, de asemenea, satisfac
ția pentru evoluția pozitivă a legă
turilor dintre țările noastre, dintre 
popoarele român și portughez, pe 
care le apropie importante elemente 
comune de origine etnică, afinități 
de limbă și cultură, aspirațiile de li
bertate, pace și progres. Bunele ra
porturi dintre partidele noastre — 
ambele, partide de guvernămint — 
constituie un factor important al ex
tinderii și diversificării colaborării 
româno-portugheze pe plan politic, 
economic, tehnico-științific, cultural 
și în alte domenii, corespunzător in
tereselor celor două popoare, cauzei 
destinderii și securității în Europa și 
în lume.

în cuvîntul de salut sînt înfățișate 
apoi eforturile susținute depuse de 
poporul nostru, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în 
frunte cu secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
creșterea și modernizarea In conti
nuare a forțelor de producție, spo
rirea gradului de civilizație mate
rială și spirituală a poporului, pen
tru crearea condițiilor in vederea 
trecerii României de la stadiul de 
țară socialistă în curs de dezvoltare 
la acela de țară cu o economie me
diu dezvoltată.

Relevindu-se împrejurările inter
naționale foarte complexe In care 
are loc congresul, in cuvîntul de sa
lut se subliniază :

în aceste condiții, problema fun
damentală o constituie oprirea 
cursei înarmărilor, trecerea la dezar
mare și. în primul rînd, la dezarmare 
nucleară. O mare îngrijorare pro
voacă starea de încordare creată pe 
continentul nostru, primejdiile pe 
care le Implică dezvoltarea in conti
nuare a armamentului nuclear. 
Partidul nostru consideră că mai 
este timp și trebuie făcut totul pen- 
tru oprirea amplasării noilor rachete 
și trecerea la lichidarea celor exis
tente. Tocmai în acest scop, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a adresat conducătorilor 
Uniunii Sovietice și S.U.A. cunoscu
tele mesaje conțlnînd propuneri 
concrete de natură să evite un eșec 
al convorbirilor de la Geneva, să 
împiedice proliferarea armelor ato
mice pe continent, să ducă la Înghe
țarea cursei înarmărilor.

România socialistă salută adop

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîn- 
dă și ciștiguri ieșite ciștigătoare la 
tragerea la sorți pentru trimestrul 
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1 5597483 50 000
1 19364 50 000
1 1863472 40 000
1 3033142 40 000
1 600549 40 000
1 753206 40 000
1 3560068 30 000
1 999281 30 000
1 6750737 30 000
1 1878311 30 000
1 3188565 .

Terminația 
numărului 
libretului 
ciștigător

30 000

69 95293 20 000
69 83604 20 000
69 46708 20 000
69 06657 20 000
69 18481 10 000
69 82408 10 000
69 28523 10 000
69 99213 10 000
69 18463 10 000
69 05325 10 000
69 10370 10 000

684 0720 5 000
684 8541 5 000
684 2299 2 000
684 4050 2 000
684 6752 2 000
684 9713 2 000
684 8198 2 000
684 0144 2 000

6 840 073 1 000
6 840 020 500
6 840 456 500

26 762 ciștiguri
in valoare de lei 39 488 000

Cîștiguriîe se acordă integral titu
larilor libretelor de economii care au 
un sold mediu trimestrial egal cu cel 
puțin 10 la sută din valoarea clștigu- 
lui ; dacă soldul mediu trimestrial 
este mal mic de 10 la sută din va
loarea cîștigului, se acordă un clștig 
de 10 ori mai mare decit soldul 
mediu trimestrial al libretului. Libre
tele cu sold mediu trimestrial mai 
mic de 50 de lei nu beneficiază de 
cîștig.

în continuare, secretarul general 
al Partidului Socialist Portughez, 
Mario Soares, a prezentat Raportul 
privind activitatea partidului de la 
Congresul al IV-lea pinâ în prezent. 
Vorbitorul s-a referit la rolul nou 
al P.S.P. ca partid de guvernămint. 
Totodată, el a prezentat situația eco
nomică a Portugaliei și direcțiile în 
care trebuie acționat, printr-o poli
tică de austeritate, pentru a se face 
față fenomenelor de criză, pentru 
conturarea unei fizionomii noi eco
nomiei țării.

Au fost înfățișate, de asemenea, 
obiectivele promovării unei politici 
democratice în viața socială a Por
tugaliei și s-a subliniat necesitatea 
întăririi unității partidului, în con
dițiile răspunderii guvernării țării in 
alianță cu P.S.D.

tarea prin consens a documentului 
reuniunii de la Madrid, considerind 
că acest eveniment ar putea marca 
o etapă nouă, pozitivă pe linia des
tinderii, securității, încrederii și co
laborării in Europa și in lume. în
cheiată cu succes după patru ani de 
tratative, reuniunea de la Madrid 
demonstrează că prin negocieri se 
pot depăși orice probleme, se poate 
ajunge la înțelegeri.

Considerăm — se arată în conti
nuare in cuvîntul de salut — că nu 
există conflict sau probleme liti
gioase între state care să nu poată 
fi soluționate pe cale pașnică, prin 
tratative — dacă se pornește de la 
principiile egalității și respectului 
independenței fiecărei națiuni, de la 
interesele generale ale popoarelor, 
de la cauza păcii.

în situația existentă hi prezent 
pe arena mondială considerăm ne
cesar să întărim și mai mult cola
borarea popoarelor, să dăm un nou 
imbold mișcării pentru pace din 
Europa și de pe alte continente. 
Sîntem convinși că, acțlonind unite, 
forțele păcii, popoarele pot opri 
cursul nefast al evehimentelor 
internaționale, pot determina guver
nele să promoveze o politică de 
destindere, colaborare și pace, pot 
impune dezarmarea, pot salvgarda 
pacea, dreptul primordial al oame
nilor la existență, la liniște și secu
ritate.

Pornind de la premisa că un 
factor agravant al climatului inter
național îl constituie fenomenul 
subdezvoltării, inechitățile și ano
maliile pe care acesta le comportă. 
România militează activ pentru 
înfăptuirea noii ordini economice 
internaționale, care să permită pro
gresul mai rapid al țărilor sărace, 
atenuarea crizei mondiale, întărirea 
stabilității economice și politice pe 
planeta noastră.

Apreciem că în soluționarea pro
blemelor complexe ale zilelor noas
tre un rol hotărîtor au eforturile 
conjugate ale forțelor sociale înain
tate, progresiste, ale frontului mon
dial antiimperialist. în acest cadru, 
o importanță deosebită au înțelege
rea și colaborarea, pe bază de 
egalitate și respect reciproc, între 
partidele comuniste și partidele so
cialiste, social-democrate, alte forțe 
muncitorești, democratice, pe plat
forma largă a luptei pentru liber
tate și independență națională, pen
tru destindere și colaborare, pentru 
pace și progres în Europa și în 
întreaga lume. Partidul nostru își 
va aduce și în viitor contribuția 
activă la realizarea acestui dezide
rat.

în încheiere, în cuvîntul de salut 
se exprimă convingerea că relați
ile de prietenie și colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre se vor dezvolta și în viitor și 
sj transmit participanților )a con
gres urări de succes deplin în des
fășurarea lucrărilor forumului P.S.P., 
in activitatea viitoare consacrată 
înaintării Portugaliei pa calea 
bunăstării și progresului social, 
cauzei democrației, independenței, 
securității mondiale și păcii.

LISTA OFICIALĂ î
a libretelor de economii cu ciștiguri 
ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți 
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Terminația 
numărului 
ciștigător

Procentul 
de ciștiguri

i 391 250%
2 342 200%
3 244 100%
4 169! 100%
5 894 50%
6 414 50%
7 741 50%
8 993 25%
9 453 25%

10 605 25%
11 909 25%
12 723 25%
13 283 25°,
14 900 250-,
15 428 25%
16 839 25%
17 915 25%
18 254 .25%
19 143 25%
20 659 25%

Vremea în luna octombrie
DupA cum ne comunică Institutul de 

meteorologie și hidrologie, in luna oc
tombrie, temperaturile medii lunare vor 
fl mai scăzute decit valorile medii 
multtanuale. exceptînd sud-estul țării, 
unde, pe alocuri, vor fi apropiate de 
cele normale. Regimul pluviometric va 
fl În general deficitar.

tn prima decadă a lunii va predomi
na o vreme în general frumoasă, dar 
răcoroasă îndeosebi noaptea si dimi
neața. Cerul va fi mal mult senin la 
Început, apoi va prezenta unele înno
rări în sudul și vestul țării, unde izolat 
vor cădea ploi slabe. Ziua, temperatu
rile vor fl în general cuprinse Intre 14 
și 22 de grade, izolat mal ridicate tn 
Banat. Oltenia si Muntenia. Dimineața 
și seara se va produce ceață îndeosebi 
pe litoral.

în decada a doua, vremea va fl ceva 
mal caldă decit in decada anterioară. 
Temperaturile minime vor fi in general 
cupr nse intre 5 și 15 grade, izolat mai 
cobortte tn nordul țării, iar ziua maxi
mele vor depăși izolat. In sudul tărit, st 
24 de grade. Local sa va produce 
ceată.

în decada a treia, vremea se va răci 
treptat. Temperaturile minime vor 
coborî, tn unele zile, si sub zero grade. 
Cerul va fl variabil, cu tnnorări mal 
accentuate tn vestul șl sudul tării, unde 
pe alocuri va ploua, tn rest, ploi slabe 
Si burnițe. Ceată locală. La munte si 
tn zona deluroasă din nordul tării pre
cipitațiile vor fl șl sub formă de lapo- 
vltă și ninsoare.

(Agerpres)



„PREȘEDINTELE Nil» CEAUSESCU - PERSONALITATE 
PROEMINENTA A EPOCII NOASTRE. ÎNFLĂCĂRAT LUPTĂTOR 

I PENTRU 1UIUMEUL CAUZEI PACD $1 PRDGRESM IN LUME"
Vocația de pace a poporului român, înalta responsabilitate față de 

' viitorul omenirii sint apreciate în comentariile consacrate țării noastre de 
mijloacele de informare în masă de peste hotare drept o trăsătură esen- 

< țială, definitorie, a politicii interne și externe a României socialiste. Se 
subliniază că demersul românesc, realist șl novator, pe plan mondial este 
marcat, indiferent de domeniul în care se materializează, de preocuparea 
majoră față de destinele păcii mondiale, cauză supremă a poporului ro
mân, a tuturor celorlalte țări și popoare. Presa din străinătate scoate 
în evidență, în același timp, mărite realizări ale țării noastre în anii con
strucției socialiste. Ziare, reviste, agenții de presă, posturi de radio și tele
viziune de pe toate meridianele lumii zeliefează în articole sau emisiuni 
dedicate României rolul botărîtor al tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
elaborarea politicii interne și externe românești, pătrunsă de un profund 
umanism, acțiunea fermă, principială și consecventă în sprijinul dezidera
telor de pace și dezvoltare independentă ale tuturor popoarelor.

într-o suită de articole publicate
! de revista indiană „EAST EURO

PEAN TRADE", ce poartă pe coper
tă fotografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, este reliefată, ca temă 
centrală, legătura organică dintre 
politica internă și internațională a 
partidului și statului nostru, subli- 
niindu-se că preocuparea majoră

. pentru continua înflorire a patriei 
socialiste se constituie într-un tot 

, unitar cu lupta pentru afirmarea 
Intereselor majore ale tuturor po
poarelor lumii.

ț Publicația înfățișează elogios suc-
' eesele dobîndite de tara noastră în 
I toate domeniile de activitate, apre- 
fciate ca „o încununare a luptei de 

veacuri a poporului român pentru 
eliberare națională și socială, pentru 
progres și civilizație", evidențiind 
că perioada cea mal fertilă in 
prefaceri este cea de cînd la con
ducerea partidului și statului se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Datori
tă unei strategii originale și de marc 
anvergură, elaborată sub directa în
drumare a conducătorului partidului 
și statului român — arată revista — 
România a înregistrat succese cu a- 
devărat istorice. Prin date statistice 
semnificative se reliefează dezvol
tarea concomitentă a industriei și 
agriculturii, accentul pus pe ramu
rile purtătoare de progres tehnic, pe 
industria constructoare de mașini, 
metalurgie, chimie, creșterea venitu
lui național. materializarea unui 
program cuprinzător în domeniul 
vieții sociale, avîntul științei și cul
turii. îmbunătățirea continuă a nive- 

J lului de viată material și spiritual 
; al întregului popor. Publicația rele- 
! vă că aceste „mutații profunde sînt 

înregistrate in condițiile edificării și 
extinderii unui larg sistem democra
tic. al participării întregului popor 
muncitor la conducerea societății". 
Totodată, prezentîndu-se coordonate 
ale proiectelor de viitor, se accen
tuează preocuparea stăruitoare a 
partidului și statului nostru, perso
nal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de a asigura permanent — în inte
resul întregii societăți — promova
rea perseverentă a noului în toate 
domeniile de activitate. Se pun in 
evidentă, astfel, gîndirea realistă și 
novatoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, caracterul creator al ope
rei de construcție socialistă în pa
tria noastră, marcată de un efort 

I neabătut de depășire a tot ceea ce, 
în dinamica vieții, a devenit peri-

1 mat. de „examinare și înțelegere a 
noilor fenomene apărute ca rezultat 
al dezvoltării sociale, al noilor des
coperiri ale științei și cunoașterii 
umane. în general", și. Pe această 
bază, „de promovare a tot ceea ce 
este nou. a tot ceea ce este obiectiv 
necesar pentru progresul întregii so
cietăți".

EvldențMindu-se aspecte concrete 
ale operei de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în pa
tria noastră, în articolul intitulat 
„Creștere intensivă" se menționea
ză: „Considerăm că România este 
una din țările care au contribuit la 
clarificarea conceptului de dezvolta
re economică intensivă, ce include 
toate activitățile economice". „Potri
vit punctului de vedere românesc — 
se arată. în articol — dezvoltarea in
tensivă presupune utilizarea cu efi- 

; ciență maximă a tot ceea ce pot 
oferi industria și agricultura, obține
rea de rezultate superioare cu un 
minimum de căi si mijloace, o Înaltă 
productivitate, eficiență, acumulări 
pentru creșterea calitativă a econo
miei naționale, concomitent cu un 
consum rațional de energie si ma
terii prime, stimularea spiritului 
creator al Întregului popor. în 
esență — eficiența la toate nive
lurile și In toate domeniile social- 

' economice". „In elaborarea strate
giei sale economice — continuă re
vista — Partidul Comunist Român » 
a statuat ca bază principiul profund

1 umanist al asigurării unor condiții 
de dezvoltare egală pentru toate re- 

Îgiunile țării, prlntr-o amplasare ra
țională a forțelor de producție în 
profil teritorial, concomitent cu rea
lizarea unei eficiențe generale a 
economiei naționale. Partidul Comu
nist Român consideră creșterea eco
nomică nu numai o problemă de efi
ciență a efortului constructiv națio
nal. ci. in același timp, o importan-

’ tă dimensiune a realizării echității 
sociale".

r
AGENȚIILE DE PRESA 
w - ve scurt

CONVORBIRI ROMÂNO-AUSTRIECE. O delegație economică română, 
condusă de Gheorghe Cazan, ministru secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, a făcut o vizită în 
Austria. Conducătorul delegației a fost primit de vicecancelarul Norbert 
Steger, ministrul federal pentru comerț, meserii și industrie. S-a evidențiat 
cursul ascendent al relațiilor economice româno-austriece, în lumina înțe
legerilor convenite la nivel inalt. Totodată, s-a procedat la un schimb de 
păreri cu privire la evoluția schimburilor de mărfuri și la lărgirea coope
rării economice dintre cele două țări. A avut loc, de asemenea, o întîlnire 
cu Rudolf Sallinoer, președintele Camerei de Comerț a Austriei. In cursul 
vizitei, delegația română a mai avut întilniri cu conducerile unor firme 
industriale și comerciale austriece.

l 
L

Abordînd politica externă a Româ
niei socialiste, revista pune în evi
dentă dimensiuni de bază ce defi
nesc demersul românesc pe plan in
ternațional: lupta pentru respectarea 
intereselor fundamentale ale poporu
lui nostru și lupta pentru împlinirea 
aspirațiilor popoarelor de pretutin
deni. Publicația subliniază că ..în ela
borarea și promovarea acestei poli
tici, ce urmărește, în ultimă instan
ță, respectarea dreptului fiecărui po
por de a fi stăpîn pe destinele sale, 
de a se dezvolta și afirma liber și 
independent, un rol decisiv revine 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
personalitate proeminentă a epocii 
contemporane, înflăcărat luptător

Presa internaționala consa
cra ample relatări și co
mentarii realizărilor remar
cabile ale poporului român, 
strălucitelor inițiative ale 
partidului și statului nostru 
pentru rezolvarea marilor 
probleme ale lumii contem

porane

pentru triumful eauzei păcii și pros
perității în întreaga lume".

„Ceaușescu : Apel pentru pace" 
își intitulează ziarul elen „ELEF- 
THEROS TYPOS" un amplu arti
col consacrat reliefării ultimelor 
acțiuni desfășurate în acest domeniu 
de conducătorul partidului și statu
lui nostru. Sînt evidențiate pe larg 
sublinierile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu potrivit cărora orice ra
chete, orice arme nucleare consti
tuie o amenințare fără seamăn la 
adresa întregii omeniri, impunîn- 
du-se, în consecință, eforturi comu
ne pentru abolirea lor definitivă.

„Impresionanta inițiativă a pre
ședintelui Ceaușescu — arată coti
dianul, referindu-se la apelurile pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a adresat conducătorilor U.R.S.S. 
și S.U.A. — confirmă, pe toate me
ridianele, poziția României in favoa
rea dezarmării nucleare". Sînt re
date. în continuare, propunerile con
crete avansate de președintele Româ
niei în „importantele sale apeluri" 
pentru a se preîntîmpina. tntr-o pri
mă etapă, amplasarea de noi rachete 
nucleare în Europa, pentru reduce
rea și eliminarea, în perspectivă, a 
armelor atomice de pe continent și 
din întreaga lume. Sînt amintite, 
totodată, inițiativele constructive ro
mânești privind edificarea unei zone 
denuclearizate în Balcani și în alte 
regiuni ale Europei.

In aceeași ordine de idei, agenția 
CHINA NOUA relatează pe larg des
pre Apelul pentru dezarmare și pace 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, rodind largi extrase din 
acest document. Relevînd unitatea de 
voință și acțiune pentru pace și de
zarmare a poporului român, strîns 
unit în jurul partidului comunist, al 
secretarului său general, agenția 
menționează că „participanțli la 
acest forum au dat o înaltă apreciere 
poziției exprimate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu In legătură cu 
tratativele de la Geneva dintre 
U.R.S.S. și S.U.A.", hotărînd, în ace
lași timp, „inițierea unor largi ac
țiuni de masă în întreaga tară, pen
tru încetarea cursei înarmărilor, tre
cerea la dezarmare și, în primul rînd 
la dezarmare nucleară".

„Apelul pentru dezarmare și pace 
al Adunării reprezentanților tuturor 
organizațiilor de masă și obștești și al 
celorlalte organizații componente ale 
F.D.U.S. — scrie și agenția TANIUG 
— cheamă toate țările să se opună 
în mod energic oricărei desfășurări a 
rachetelor nucleare pe teritoriul lor". 
In mod deosebit se insistă qsupra a- 
celor pasaje din document ce atrag 
atenția asupra responsabilității majo
re pe care și-ar asuma-o în fața pro
priilor popoare, pentru pacea și liniș
tea Europei, a întregii lumi, guver
nele și parlamentele statelor ce ar

părți își exprimă îngrijorarea în 
legătură , cu degradarea situației 
internaționale și cu creșterea pe
riculoasă a încordării, considerind 
necesară adoptarea unor măsuri 
care să permită reluarea și con
solidarea politicii de destindere. 
Comunicatul conține un apel adre

accepta o astfel de hotărîre. De 
asemenea — subliniază agenția — 
„documentul cheamă reprezentanții 
Uniunii Sovietice și ai Statelor Unite 
ale Americii să facă totul pentru a 
se ajunge la înțelegeri corespunză
toare la negocierile de la Geneva".

La rîndul său, agenția zaireză de 
presă — AZAP, reliefînd interdepen
dența organică dintre asigurarea pă
cii, soluționarea politică a tuturor 
divergențelor și problemelor conflic- 
tuale și democratizarea raporturilor 
interstatale — interdependentă con
stant evidențiată în gîndirea și acțiu
nea conducătorului partidului și sta
tului nostru — notează că „în lupta 
pentru instaurarea unui climat de 
pace, înțelegere și progres, România, 
președintele Nicolae Ceaușescu per
sonal, consideră abolirea definitivă a 
politicii de forță și de confruntare 
militară ca un obiectiv de bază. 
România — arată agenția — acor
dă o importanță vitală soluțio
nării pe cale pașnică a situa
țiilor de încordare și conflict*.  In 
legătură cu aceasta, se subliniază 
că „în concepția președintelui 
Nicolae Ceaușescu litigiile existente 
nu trebuie nici exacerbate, nici con
siderate o fatalitate, pentru soluțio
narea lor impunindu-se, indiferent 
de cauzele ce le-au creat, nu re
curgerea la forță, ci calea negocie
rilor. a dialogului".

COMUNICATUL PUBLICAT LA 
BELGRAD la încheierea convor
birilor dintre președintele Consi
liului Executiv Federal al R.S.F. 
Iugoslavia, Milka Planinț, și pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, Willi Stoph, 
care a întreprins o vizită oficială 
în Iugoslavia, arată că cele două

Eforturile țării noastre vizînd re
glementarea negociată a problemelor 
conflictuale — ca o componentă 
esențială a conceptului românesc 
asupra bazelor păcii internaționa
le — sînt reliefate și de agențiile 
REUTER și FRANCE PRESSE. care 
se referă la inițiativele românești 
pentru rezolvarea justă si durabilă a 
situației din Orientul Mijlociu.

Un alt element definitoriu al aces
tui concept — edificarea unei atmos
fere de destindere si cooperare în 
Eurona — este comentat de PRESA 
ȘI TELEVIZIUNEA ELVEȚIANĂ, 
care au prezentat poziția româneas
că în acest domeniu, ilustrată cu ci
tate din aprecierile președintelui 
Nicolae Ceaușescu, privind încheierea 
cu succes a reuniunii de la Madrid 
din cadrul C.S.C.E. S-au subliniat. în 
special, pasajele ce evidențiază că 
această finalizare pozitivă a etaoei 
Madrid este o expresie a unei poli
tici noi de securitate șl pace.

într-un articol însoțit de fotogra
fia tovarășului Nicolae Ceausescu, 
ziarul „THE JAPAN TIMES" se 
referă la „remarcabilele progre
se economice înregistrate de Româ
nia în ultimele decenii, care au 
adus tării stima întregii lumi". Co
tidianul evidențiază semnificația 
„anilor de luptă și de importante 
victorii" ce marchează istoria con
temporană a poporului român, „an
gajat în noua etapă a edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate".

Proiectele de viitor — menționează 
ziarul — sînt transpuse, treptat, în 
practică prin eforturile întregului 
popor. In acest sens, se subliniază 
că „cel de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român a stabi
lit ca obiectiv strategic trecerea 
României la un nou stadiu, superior, 
de dezvoltare prin integrarea țării în 
rîndul statelor cu dezvoltare medie, 
și, totodată, realizarea unei noi cali
tăți a vieții și a muncii în toate sec
toarele de activitate". în context, se 
arată că „în primii ani ai planului 
cincinal, pe perioada 1981—1985, eco
nomia românească a continuat să se 
dezvolte, în ciuda consecințelor crizei 
economice internaționale".

„Constanta planifică un nou port" 
— este titlul articolului pe care zia
rul ..BERLINER ZEITUNG", din 
R.D G., îl consacră reliefării unor 
aspecte semnificative din activitatea 
portului Constanța, ca și a proiecte
lor de continuă dezvoltare a acestuia.

Alte aspecte ale eforturilor poporu
lui român de continuă dezvoltare a 
tării reliefează și săptămînalul 
„SZABAD FOLD", din R.P. Ungară, 
care inserează un reportaj de pe șan
tierul Canalului Dunăre-Marea Nea
gră.

într-un articol consacrat etapelor 
parcurse de tara noastră în anii con
strucției socialiste, cotidianul vene- 
zuelean „EL UNIVERSAL" notează : 
„De la istoricele evenimente din au
gust 1944, România s-a transformat 
dintr-o țară agrară, cu o economie 
slab dezvoltată, caracterizată ca emi
namente agricolă. într-o țară cu o 
importantă economie industrial-agra- 
ră“.

Pe de altă parte, subliniind, ca un 
alt element definitoriu al imaginii 
contemporane a României, deplina, 
egalitate dintre toți cetățenii țării, 
cotidianul cipriot „HARAVGHI" evi
dențiază drepturile de care se bucură 
în patria noastră naționalitățile con
locuitoare, pe plan politic, economic, 
cultural-artistic, ca și în alte dome
nii. Ziarul subliniază angajarea ple
nară a acestora în procesul de dez
voltare a tării, unitatea deplină a în
tregului popor român.

(Agerpres)

sat de părți tuturor statelor de a I 
promova acțiuni pentru pace și 
cooperare.

PLENARA CONDUCERII PAR
TIDULUI SOCIALIST UNIT DIN I 
BERLINUL OCCIDENTAL. în 
Berlinul occidental a avut loc 
plenara Conducerii Partidului So- , 
cialist Unit din acest oraș. Au fost 
discutate sarcinile legate de lupta I 
pentru reluarea șt consolidarea 
cursului spre destindere în relațiile 
internaționale. Plenara a hotărît |
convocarea Congresului al VII-lea 
al partidului la 25—27 mai 1984.

REUNIUNEA „CLUBULUI DE 
LA ROMA", in cadrul căreia oa- i
meni de știință din 20 de țări ale 
lumii au examinat aspecte ale si- ‘
tuatiei alimentare din lume, și-a 
încheiat lucrările la Budapesta. In 
intervențiile din timpul lucrărilor |
reuniunii, prof. Tiberiu Mureșan. 
președintele Academiei de științe r
agricole și silvice, a prezentat po
ziția tării noastre in problemele 
discutate, evidențiind rolul științei 
și tehnologiei in asigurarea produc
ției și repartiției bunurilor alimen- I 
tare in cadrul noii ordini economice 
mondiale.

Schimb de mesaje la nivel înalt 
româno-indian

Ambasadorul României in 
scrisorile de

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 
— Șeful delegației țârii noastre la 
sesiunea Adunării Generale a O.N.U., 
tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, a fost primit, la 
New York, de primul ministru al In
diei, Indira Gandhi, președintele în 
exercițiu al mișcării de nealiniere.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost transmise primu
lui ministru al Indiei un salut cor
dial și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire, iar poporului indian 
prieten urări de bunăstare, progyes 
și pace.

Adresînd sincere mulțumiri pen
tru mesaj, Indira Gandhi a rugat să

LUCRĂRILE SESIUNII ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

Reducerea încordării, dezarmarea, soluționarea prin tratative 

a situațiilor conflictuale,

- idei majore evidențiate în
NAȚIUNILE UNITE. — Trimisul Agerpres, N. Chilie, transmite: 

Necesitatea unor acțiuni hotărite ale tuturor guvernelor, ale popoarelor, 
ale opiniei publice internaționale pentru depășirea încordării și eliminarea 
pericolelor ce întunecă cerul planetei, pentru apărarea și consolidarea bu
nului suprem al tuturor oamenilor de pe pămînt — pacea, imperativul 
opririi cursei iraționale, costisitoare și tot mai primejdioase a înarmări
lor, al trecerii hotărite la întreprinderea unor măsuri practice de dezar
mare, cu prioritate in domeniul nuclear — sint opțiuni și exigente for
mulate cu o claritate mai mare ca în alți ani în luările de cuvînt ale 
șefilor de delegații ale statelor membre ale O.N.U. in cadrul dezbaterilor 
de politică generală din plenara Adunării Generale.

După ce a subliniat în discursul 
său ideea că O.N.U. rămîne „princi
palul instrument de care dispun na
țiunile pentru menținerea păcii mon
diale". președintele Finlandei, Mauno 
Koivisto, a salutat, ca o evoluție po
zitivă în viata internațională, înche
ierea cu rezultate concrete a reuniu
nii de la Madrid a statelor partici
pante la Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa. Vorbitorul 
s-a referit, apoi, pe larg, la evolu
țiile negative din ultima perioadă din 
climatul internațional ca rezultat, în 
principal, al utilizării forței și al es
caladei vertiginoase a cursei înar
mărilor, în special a înarmărilor nu
cleare. Susținînd teza potrivit căreia 
în epoca nucleară securitatea state
lor si a lumii nu poate în nici un 
caz să fie garantată cu adevărat prin 
acumularea unor stocuri supradimen
sionate de arme. în primul rînd de 
armament nuclear, șeful statului 
finlandez a declarat : Coeficientul de 
securitate nu va spori prin produ
cerea ori instalarea unor arme nu
cleare noi și tot mai distrugătoare, ci 
mai degrabă prin limitarea și redu
cerea numărului acestora. Lumea aș
teaptă ca negocierile dintre puterile 
nucleare să conducă la o schimbare 
a sensului cursei înarmărilor.

Popoarele din întreaga lume, din 
Est si din Vest, din țările posesoare 
de arme nucleare, ca și din cele ne- 
posesoare de asemenea arme — a 
continuat vorbitorul — își exprimă 
deopotrivă neliniștea în legătură cu 
actualul curs al evenimentelor de 
pe planul înarmărilor. Guvernele care 
poartă răspunderea pentru armele 
nucleare si comunitatea internațio
nală, în ansamblul ei. trebuie, în cele 
din urmă, să răspundă în singurul 
mod rațional la aceste pericole ; prin 
eliminarea definitivă a primejdiei 
nucleare.

Vorbitorul s-a pronunțat pentru a- 
cordarea unor garanții de securitate 
corespunzătoare statelor neposesoare 
de arme nucleare, decurgînd din 
obligațiile asumate de puterile nu
cleare prin Tratatul privind nenroli- 
ferarea armelor nucleare. Statele 
nenosesoare de arme nucleare — a 
spus el — ă)u dreptul să ceară ca 
aceste arme să nu fie niciodată. în 
nici o împrejurare, folosite împotri
va lor si să nu fie niciodată amenin
țate cu utilizarea armamentului 
atomic.

Exorimînd îngrijorarea tării sale în 
legătură cu deteriorarea situației In
ternationale din ultima perioadă, 
ministrul de externe al Luxemburgu
lui, Colette Flesch, a subliniat că 
escalada înarmărilor contribuie în

Pentru o Europă fără arme nucleare
Apelul reuniunii reprezentanților sindicatelor din unele țări 

socialiste
BERLIN 1 (Agerpres). — La Ber

lin a avut loc o reuniune a repre
zentanților sindicatelor din unele țări 
socialiste si europene și ai altor cen
trale sindicale afiliate la Federații 
Sindicală Mondială (F.S.M.). Uniunea 
Generală a Sindicatelor din România 
a fost reprezentată de o delegație 
condusă de Constantin Niță. secretar 
al Consiliului Central al U.G.S.R.

Cu acest prilej s-a efectuat un 
schimb de păreri și informații pri
vind creșterda contribuției sindicate
lor. alături de celelalte forțe progre
siste si democrate de pretutindeni, 
la lupta pentru oprirea amplasării în

Soluționarea problemei datoriei externe a țărilor in curs 
de dezvoltare - cerință a relansării economiei mondiale 

încheierea sesiunii anuale a F.M.I, $i B.I.R.D.
WASHINGTON 1 (Agerpres). — 

La Washington au luat sfîrșit lucră
rile Adunării Generale anuale a 
Fondului Monetar Internațional 
(F.M.I.) și Băncii Internaționale 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
(B.I.R.D.), la care au luat parte peste 
7 000 delegați și experți din 146 state 
membre ale celor două organizații.

Din țara noastră a participat o de
legație condusă de Petre Gigea, mi
nistrul finanțelor. în calitate de gu
vernator la F.M.I. și B.I.R.D. din 
partea României.

Timp de o săptămînă, participanții 
au examinat perspectivele economiei 
mondiale și probleme privind lăr
girea accesului țărilor jn curs de 
dezvoltare la resursele celor două 
organisme și la credite internațio
nale. In luările de cuvînt ale delegă
rilor țărilor în curs de dezvoltare a 
fost subliniată ideea potrivit căreia, 
în actuala lume a interdependențe
lor, soluționarea problemelor econo
mice dobîndește un caracter global, 

se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu reînnoirea sentimentelor 
sale de prietenie și cele mai bune 
urări de sănătate și succes' în vasta 
activitate internă și internațională 
pe care o desfășoară, iar poporului 
român urări de prosperitate și noi 
împliniri în înălțarea patriei.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej s-au subliniat bu
nele relații dintre cele două țări și a 
fost reiterat rolul deosebit de im
portant al mișcării de nealiniere, al 
țărilor în curs de dezvoltare in pro
movarea unor soluții constructive, 
democratice, pentru marile probleme 
ce confruntă lumea contemporană.

mare măsură la exacerbarea tensiu
nii pe plan mondial și periclitează 
grav pacea întregii omeniri. După ce 
a menționat ca un fapt pozitiv în
cheierea cu rezultate pozitive a reu
niunii de la Madrid, vorbitoarea a 
evocat pericolele generate de acumu
larea unor stocuri uriașe de arma
mente pe continentul european. în 

• Armele nu asigură securitatea popoarelor, ci pun 
în primejdie existența lor

• Oprirea amplasării de noi rachete în Europa și 
retragerea celor existente — o problemă vitală pen
tru asigurarea păcii pe continent și în lume

• Situația gravă din economia mondială impune 
realizarea de pași concreți pe calea lichidării sub
dezvoltării, a decalajelor dintre state

special a unor mari cantități de ra
chete si arme nucleare, și a subli
niat necesitatea realizării unui acord 
în cadrul negocierilor sovieto-ameri- 
eane de la Geneva asupra limitării 
armamentelor nucleare în regiunea 
europeană.

De asemenea, ministrul de externe 
luxemburghez s-a pronunțat pentru 
întreprinderea altor măsuri practice 
în sfera dezarmării, între care a 
menționat ca prioritare eliminarea 
armelor chimice și prevenirea unei 
cunse a înarmărilor în spațiul cosmic.

Ministrul afacerilor externe al Ita
liei, Giulio Andreotti, a situat dezar
marea printre problemele cele mai 
importante ale lumii contemporane 
și a subliniat că în cadrul eforturilor 
din sfera dezarmării trebuie să se 
asigure cea mai mare prioritate mă
surilor vizînd oprirea cursei înarmă
rilor nucleare. El s-a referit la în
semnătatea negocierilor sovieto- 
americane de la Geneva în problema 
eurorachetelor și a accentuat asupra 
necesității ca acestea să conducă la 
un acord. Negocierile, a subliniat 
ministrul de externe italian, trebuie 
să continue fără nici un fel de ba
riere artificiale. Vorbitorul a apre
ciat că reducerea echilibrată a arma
mentului nuclear pe continentul eu
ropean „este esențială pentru secu
ritatea și stabilitatea Europei și a 
întregii lumi". El a accentuat, de 
asemenea. răspunderile ce revin

Europa de noi rachete cu rază medie 
de acțiune, retragerea și distrugerea 
celor existente, pentru dezarmare și 
în primul rind pentru dezarmarea 
nucleară, pentru întărirea păcii în 
Europa și în întreaga lume. Repre
zentanții centralelor sindicale din ță
rile participante au adoptat un acel 
prin care oamenii muncii si sindica
tele din Europa sînt chemați să in
tensifice acțiunile pentru edificarea 
unei Europe a păcii și colaborării, 
lipsită de arme nucleare.

La reuniune au fost dezbătute, de 
asemenea, unele probleme privind 
activitatea F.S.M. și situația din miș
carea sindicală internațională.

comunității internaționale reve- 
nindu-i sarcina de a sprijini mai ac
tiv eforturile statelor sărace, ale ță
rilor în curs de dezvoltare de a de
păși dificultățile economice și finan
ciare.

în discursurile de încheiere a lu
crărilor, directorul general al F.M.I., 
Jacques de Larosiâre și președintele 
Băncii Mondiale, Alden Clausen, au 
apreciat că dezbaterile Adunării ge
nerale anuale au fost „constructive", 
dar — după cum relevă agenția 
France Presse — ei au avertizat în 
același timp că, în pofida anumitor 
progrese „problemele legate de da
toriile statelor în curs de dezvoltare 
nu au fost soluționate". Directorul 
general al F.M.I. a atras atenția asu
pra consecințelor deficitelor buge
tare înregistrate de un mare număr- 
de țări, precum și ale ratei ridicate 
a dobînzilor din statele occidentale 
industrializate și a lansat un apel la 
respingerea „practicilor protecțio- 
niste".

LA VALLETTA 1 (Agerpres). — 
Un schimb de mesaje intre președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. și pre
ședintele Republicii Malta. Agatha 
Barbara, a avut loc în capitala Mal
tei. La Valletta.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise pre
ședintelui Republicii Malta un mesaj 
de salut și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de pace 
și prosperitate poporului maltez 
prieten.

Mulțumind, președintele Republicii 
Malta a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, 
precum și tovarășei Elena Ceaușescu,

depășirea crizei 
cursul dezbaterilor 
Organizației Națiunilor Unite în 
oprirea cursei înarmărilor și în rea
lizarea dezarmării. declarind că 
„programul de măsuri echitabile și 
verificabile de dezarmare constituie 
un test major pentru Națiunile 
Unite".

Referindu-se la principalele focare 
de criză existente în prezent în 
lume, ministrul italian s-a oprit asu
pra situației din America Centrală, 
pronunțîndu-se împotriva ingerin
țelor din afară care, a spus el, com
plică încercările de soluționare paș
nică a conflictelor din zonă. în ceea 
ce privește Libanul, Andreotti a ex
primat sprijinul Italiei pentru efor
turile de reconciliere națională ce se 
întreprind în prezent în această țară;

Președintele Ecuadorului. Osvaldo 
Hurtado Larrea, a apreciat, în dis

cursul său, că menținerea păcii și 
încetarea cursei periculoase a înar
mărilor nucleare se înscriu printre 
imperativele cele mai urgente ale 
momentului actual. Vorbitorul s-a 
referit pe larg la influența profund 
negativă a cursei înarmărilor în 
viața internațională, arătind, între 
altele, că aceasta subminează efortu
rile de progres economic și social al 
națiunilor, alimentează conflictele 
din diferite regiuni ale- planetei și 
reprezintă o amenințare fără seamăn 
pentru însăși civilizația umană.

Pentru binele'întregii umanități, a 
declarat el. cursa înarmărilor se cere 
oprită și este necesar să se pună 
capăt amenințării cu izbucnirea unui 
holocaust nuclear.

Constatînd că actuala situație mon
dială este „în mod regretabil carac
terizată de o ascuțire a încordării 
internaționale", președintele Consi
liului de Stat al R. P. Ungare, Pal 
Losonczi, a apreciat In discursul său 
că sporirea fără precedent a arma
mentelor amenință civilizația noas
tră atît direct, prin creșterea spec
trului unei catastrofe nucleare, cît 
si. indirect, prin irosirea zadarnică 
a resurselor materiale și umane ale 
lumii, lipsind popoarele de o parte 
considerabilă a muncii lor si perpe- 
tuînd înapoierea economică într-un 
mare număr de țări în curs de dez
voltare. Vorbitorul consideră că ac
tuala sesiune trebuie să examineze, 
într-un spirit de urgentă, problema
tica complexă și urgentă a dezarmă
rii și a declarat că „dezarmarea nu
cleară este cea mai presantă sarcină 
a zilelor noastre dacă vrem să se 
ajungă la o îmbunătățire radicală a 
climatului international și să se eli
mine pericolul de război".

Dintre măsurile de dezarmare nu
cleară, el a accentuat importanța pe 
care ar avea-o înghețarea de către 
puterile nucleare, pe baze reciproce, 
a arsenalelor lor nucleare, încetarea 
experiențelor cu arme nucleare, in
terzicerea punerii la punct a unor 
noi sisteme de arme și a perfecțio
nării celor existente, acordarea unor 
garanții de securitate pentru statele 
neposesoare de arme nucleare, reali
zarea unui acord asupra neamplasă- 
rii de arme nucleare pe teritoriile 
statelor in care nu există în prezent 
asemenea arme, crearea de zone 
denuclearizate în Europa și în alte 
părți ale lumii, preîntîmpinarea de
clanșării unei curse a înarmărilor în 
spațiul extraatmosferic.

Subliniind însemnătatea deosebită 
a unor măsuri de dezarmare nucleară 
în Europa, vorbitorul a spus : „Noi 
credem că soluția cea mai bună ar fi 
denuclearizarea completă a Europei, 
obiectiv pe care nu trebuie să înce
tăm a-1 urmări. Dar pină cînd si
tuația internațională va permite rea
lizarea acestui obiectiv, noi consi
derăm că reducerea și nu sporirea 
numărului de rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune este cea mai 
acceptabilă soluție".

In cuvîntul său, ministrul de ex
terne al Zatnbiei, Lameck K. H. Goma,

Consultări neoficiale la nivel înalt
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 

La sediul din New York al Națiunilor 
Unite s-au încheiat consultările ne
oficiale, la nivel înalt, inițiate de 
primul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, în calitate de președinte în 
exercițiu al mișcării de nealiniere. Ia 
care au luat parte aproximativ 20 de 
șefi de stat și de guvern din țări 
nealiniate și din alte state, prezenți 
la lucrările sesiunii a XXXVIII-a a 
Adunării Geherale a O.N.U.

Cu acest prilej, după cum a preci
zat tn cadrul unei conferințe de pre-

Nalta și-a prezentat 
acreditare

cele mai bune urări de sănătate șl i 
fericire, de prosperitate poporului 
român prieten.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către președin
tele Maltei a ambasadorului Româ
niei în această tară. Ion Constanti- 
nescu. care și-a prezentat scrisorile I 
de acreditare.

In cadrul convorbirii s-a efectuat | 
un schimb de vederi în legătură cu | 
stadiul raporturilor româno-malteze. 
Președintele Agatha Barbara a sub
liniat. cu- acest prilej, contribuția 
deosebită adusă de România, de 
președintele Nicolae Ceaușescu per
sonal. Ia instaurarea în lume a unui i 
climat de pace și destindere.

economice |
generale
a subliniat că situația gravă de 
pe plan internațional se reflectă In 
impasul în care se află inițiativele , 
vizînd găsirea de soluții în sfera 1 
dezarmării, a relațiilor economice in- ; 
ternaționale și în problemele de in- ! 
teres general ale păcii și securității 
în diferite părți ale lumii.

Abordînd, în continuare, consecințe
le economice și sociale deosebit de ' 
nocive ale cursei înarmărilor într-o I 
lume confruntată cu criza economică, 
cu fenomenul grav al subdezvoltării, 
cu foametea, subnutriția și analfabe- : 
tismul, vorbitorul a spus : Irosirea 
unei mari părți din resursele tot mal 
limitate ale omenirii pentru cursa ! 
înarmărilor constituie o situație into- | 
lerabilă. Intr-un singur an se cheltu- j 
iese pentru armamente circa 800 de i 
miliarde dolari, în timp ce dezvol
tarea economică și socială se menține 1 
sub nivelul acceptabil în numeroase | 
părți ale lumii a treia.

Zambia, a declarat vorbitorul, re- i 
gretă profund lipsa de progrese no- | 
tabile în cadrul tratativelor de dezar- | 
mare. Noi ne reafirmăm punctul de j 
vedere potrivit căruia pacea și secu- ' 
ritatea mondială pot fi asigurate cu 
adevărat numai prin dezarmare-» **■  
nerală și totală, sub un contr 
ternațional strict și eficace.

Tariq Aziz, vicepremier și • 
al afacerilor externe al IrgȘȘ 
relevat, în discursul său, că- 
tirea normelor de drept ini- 
nal, a principiilor înscrise ia , 
O.N.U., precum și proporția . 
precedent pe care le cunoașia I 
înarmărilor, în special a înait | 
nucleare, se constituie ca ri | 
majori ai înrăutățirii clbl I 
internațional și de peridia 
păcii. In context, vorbiți a 
accentuat marile pericole gte 
în ultima perioadă de „gravr- 
lerare a cursei înarmărilor. în- 
cipal în domeniul nuclear", i-a 
pronunțat pentru intenisificare»r- 
turilor în cadrul O.N.U. în vea 
stăvilirii competiției primejdii a I 
înarmărilor — .pentru reglemcea 
prin mijloace pașnice a conflor 
și salvgardarea păcii mondial» j

Pe de altă parte, reprezestul i 
Irakului a arătat că țara sa 
lupta legitimă a poporului îs 
nian pentru dobindirea drefl?ll 
sale inalienabile, inclusiv cd 
unui stat propriu, și a rea? n4ț 
sprijinul deplin față de O.E.P.. -
gurul reprezentant legitim a 
porului palestinian. Totodată, ei s-a 
pronunțat pentru aplicarea rezolvtii- 
lor O.N.U. privind respectarea inde
pendentei. suveranității și integrtă- 
ții teritoriale a Libanului. Vorbitorul 
a reliefat necesitatea unei soluții jts- 
te și durabile a problemelor din 
Orientul Mijlociu, pe baza retragerii 
trupelor .israeliene din toate terito
riile ocupate.

Vicepremieru! șl ministrul afaceri
lor externe al Kuweitului, șeicul 
Sabah Al Ahmed Al Sabah, a 
apreciat în intervenția sa că în
cordarea din viata internațională este 
atît de gravă îneît „amenință să con
ducă omenirea în pragul unui dezas
tru". Este convingerea Kuweitului, a 
subliniat el. că îngrijorarea în leg? 
tură cu focarele tot mai numeroase, 
de încordare din lume și continuarea 
și intensificarea conflictelor interna
ționale nu trebuie să ne împiedice sa 
acordăm atenție celui mai mare pe
ricol care amenință pacea și secu
ritatea omenirii, și anume cursa ne
controlată a înarmărilor, care peri
clitează destinele întregii umanităț 
și o împinge spre abisul unui inferi 
nuclear.

Noi considerăm că perspectivi 
unei ere de pace, progres și justiții 
pentru toate națiunile este întune 
cată de escaladarea și progresel 
fantastice In perfecționarea celor ma 
sofisticate mijloace de distrugere ș 
nimicire. Țara mea face apel, pen 
tru aceste rațiuni, la transferul no 
tențialului științific și tehnic uria: 
precum și al importantelor mijloac 
materiale și resurse umane orienta 
te în prezent spre programe de în 
armare și dezvoltare a armamentele 
spre țeluri pașnice, în slujba nevoi 
lor acute ale omenirii și a aspira 
țiilor de viitor, pentru salvarea ge 
nerațiilor de azi șl de miine și pen 
tru reducerea prăoastiei tot mai ma- 
dintre statele industrializate și țări 
le în curs de dezvoltare.

Kuweitul cheamă comunitatea tr 
ternațională să abordeze cu toat 
seriozitatea și responsabilitatea re 
lația dintre dezarmare și dezvoltar 
a cărei înfăptuire reclamă o acțiur 
hotărîtă și comună a tuturor state 
lor lumii — a spus el. Totodată, vo 
bitorul s-a pronunțat pentru restru 
turarea urgentă a instituțiilor fina: 
ciare internaționale existente.

să un purtător de cuvînt indian, 
fost efectuat un larg schimb de p 
reri în legătură cu principalele pr 
bleme internaționale aflate în atenț 
actualei sesiuni a O.N.U., în sped 
cu privire la oprirea deterioră 
climatului politic internațional, șt 
vilirea cursei înarmărilor, regleme. 
tarea pașnică a focarelor de tens 
ne și conflict din lume, salvgardat 
păcii și lansarea negocierilor glob; 
în vederea instaurării noii ordini ec 
nomice internaționale.
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